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0. INTRODUCCIÓ

La Memòria del curs 2003-2004 que es presenta és el balanç del primer 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 29
de setembre de 2003 a la sala d'actes de Son Lledó. El doctor Antoni Socias Salvà va
pronunciar la lliçó inaugural amb el títol «El component solidari i el resultat en les entitats
econòmiques privades», i, a continuació, el Rector, senyor Avel·lí Blasco Esteve, va
declarar inaugurat el curs 2003-2004.
El dia 1 d’octubre de 2003 es va inaugurar el curs a la Seu universitària d’Eivissa i
Formentera, i el dia 2 d’octubre, a la Seu universitària de Menorca, amb la mateixa lliçó
inaugural pronunciada pel doctor Antoni Socias Salvà. En aquest acte tingué lloc el
lliurament dels diplomes als estudiants que han acabat els estudis el curs anterior.
Així mateix es va organitzar i dur a terme la cerimònia de graduació del curs 20032004, el dia 21 de juliol de 2004.
Menció a part mereixen, entre els actes acadèmics i institucionals de la Universitat,
els nomenaments de doctors honoris causa. Enguany va tenir lloc el nomenament del
senyor Jean Dausset com a doctor honoris causa el dia 5 de novembre de 2003, i l’acte
solemne d’investidura, el 12 de febrer de 2004.

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
Alberdi Castell, Rosa Maria
Alcover Ordinas, Andreu
Alonso Oroza, Sergio
Amengual Tous, Francesc
Aparicio Díaz, Alejandro
Artigas Lelong, Berta
Baltasar Quesada, M. Isabel
Ballester Brage, Lluís
Ballester Tamayo, Rafael
Barceló Crespí, Maria
Barceló Simó, Gabriel
Barea Roig, Rafael
Batlle Vallespir, Josep
Bermúdez de la Chica, M. del Carmen
Blasco Esteve, Avel·lí
Blázquez Salom, Macià
Bonet Piña, M. Lluïsa
Bosch Juan, M. Carme
Camps Moranta, Gabriel
Cantarellas Camps, Catalina
Capó Navarro, Miquel Àngel
Carretero Marí, Carolina
Casadesús Bordoy, Francesc
Cavanillas Múgica, Santiago José
Cela Conde, Camilo José
Cerdà Martín, Víctor
Cesari Aliberch, Eduard
Coll Cañelles, Miquel Àngel
Comas Rubí, Francesca
Company Bauzà, Rosa Maria
Covas Fiol, Josep Miquel
Crespí Capó, Magdalena
Crespí Cladera, Rafael
de Pedro Gómez, Joan E.
Deyà Bauzà, Miquel Josep
Dols Salas, Nicolau
Donoso Pardo, Josefa
Enseñat Rodríguez, Juan
Escanellas Garcias, Francesc
Escribá Ruiz, Pablo Vicente
Esteban Valdés, Susana
Femenies Nadal, Guillem
Ferrer Pérez, Victòria
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Ferrer de Sant Jordi Montaner, Pilar
Fiol Arbós, Joan Jesús
Fiol Roig, Gabriel
Fonollà Corró, Dulce M.
Fontanet Nadal, Gabriel
Fontirroig Munar, Domingo
Fornés Vives, Joana
Fornós Astó, Joan Josep
Forteza Coll, Rafael A.
Forteza Forteza, M. Dolors
Frontera Beccaria, Antoni
Galmés Santandreu, Margalida
Gallego Caminero, Gloria
Gambús Saiz, Mercè
Garau Amengual, Jaume
Garau Juaneda, Lluís
Garau Rosselló, Carolina
Garau Rosselló, Carolina
García García, Celso
Garcia Mas, Alexandre
Garcias Gomila, Francesca
Garcias Planas, Gabriel
Garcies Salom, Miquel Àngel
Garí Quetglas, Miquel
Genestar Julià, Catalina
Gianotti Bauzà, Magdalena
Gili Planas, Margalida
Gómez García, José Miguel
Gomis Bosch, Damià
González Cid, Yolanda
González Coll, Laura
González Hidalgo, Manuel
González Pérez, Jesús M.
Grases Freixedas, Felicià
Grimalt Servera, Pedro
Huesa Vinaixa, M. Rosario
Janer Torrens, Joan David
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 Cabrer, Joan
Llull Gilet, Antoni
Manassero Mas, M. Antònia
Marimon Riutort, Antoni
Martín Perdiz, Antonia
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Martínez Nadal, Apol·lònia
Marty Broquet, Gisèle
Mas Barceló, Margalida
Mas Franch, Lluís
Mas Sansó, Ramon
Mas Tous, M. del Carme
Mas Vives, Joan
Mateu Comas, M. José
Mba Abogo, César A.
Medrano Gil, Hipólito
Mellado Gordo, José Miguel
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
Morro Pérez, Pere
Moyà Niell, Gabriel
Mulet Gutiérrez, M. Josep
Munar Bernat, Pedro A.
Munar Muntaner, Esperança
Muntaner Guasp, Joan Jordi
Muñoz Izquierdo, Francisco
Mus Amézquita, Maurici
Nadal Gómez, Irene
Noguera Torrens, Francisca
Oliva Pascual-Vaca, Àngel
Oliver Codina, Gabriel
Oliver Herrero, Ramón
Oliver Jaume, Jaume
Orfila Sintes, Francina M.
Palou Franco, Josefina
Paniza Fullana, Antònia
Pascual Fuster, Bartomeu
Payeras Llodrà, Margalida
Paz Lourido, Berta
Perales López, Francisco José
Pérez Castelló, Josep Antoni
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
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Pizà Rosselló, Gaspar
Pizà Rosselló, Rafael
Planas Rosselló, Antoni
Pons Bosch, Jordi
Prohens Sastre, Rafael Jaume
Ramis Rebassa, Lourdes
Ramon Pérez de Rada, Guillem
Ramon Ribas, Eduard
Ramón Rueda, Irene
Redondo Soto, M. Ángeles
Reverte Lorenzo, Juan Manuel
Rey-Maquieira Palmer, Javier
Rial Planas, Rubén Víctor
Riera Darder, Joana Maria
Riera Font, Antoni
Riutort Serra, Bernat
Roca Bennàsar, Miquel Àngel
Roca Salom, Maria Pilar
Rocha Cárdenas, Jairo
Rodríguez Martín, Susana
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-Cuenca López, M. Pilar
Sansó Rosselló, Andreu
Sastre Albertí, Francesc
Sastre Fullana, Pedro
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 Reynés, Antoni
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 Escandell, Vicente Juan
Torres Lana, José Ángel
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Torres Marí, Francesc
Tortella Feliu, Miquel Rafael
Touza Garma, M. del Carmen
Tugores Ques, Maria
Tur Faúndez, María Nélida
Vadell Adrover, Jaume
Valriu Llinàs, Caterina
Valverde Garcia, Llorenç
Vallespir Soler, Jordi
Vargas Herguezábal, Lida Ainara
Verd Crespí Maria
Vicens Pujol, Carlota
Zaforteza Lallemand, Concepció

1.1.2. ACTIVITATS
El Claustre es va convocar en dues ocasions, en sessió extraordinària, els dies 5 i 28 de maig
de 2004.
Per tal de donar compliment a les disposicions transitòries dels Estatuts de la UIB aprovats
pel Decret 170/2003, de 26 de setembre, que entraren en vigor l’1 d’octubre de 2003, s’havia de
procedir a l’elecció de directors de departament i d’institut de recerca, així com de degans i
directors d’escola. Un cop realitzades aquestes eleccions s’havia de dur a terme la compleció de la
composició de distints òrgans de govern, per a la qual cosa es reuneix el Claustre. A la sessió del
dia 5 es procedeix a l’elecció dels representants claustrals del personal d’administració i serveis
(grup d) al Consell de Govern i a la Mesa del Claustre, dels representants claustrals del grup b)
(resta de personal docent i investigador) al Consell de Govern i a la Mesa del Claustre, i dels
directors de departament i d’institut universitari de recerca al Consell de Govern, i a la sessió del
dia 28 es procedeix a l’elecció dels representants dels degans i directors d’escola al Consell de
Govern. D’aquesta manera el Consell de Govern, l’òrgan de govern de la Universitat, deixa de ser
provisional.

1.2. Consell de Govern
1.2.1. COMPOSICIÓ
El nou Consell de Govern es va constituir el dia 14 de juny de 2004, una vegada realitzats
els processos electorals pertinents fruit dels canvis introduïts per l’entrada en vigor dels
nous Estatuts, adaptats a les disposicions de la Llei orgànica d’universitats.
1. Magfc. i Excm. Sr. Avel·lí Blasco Esteve, Rector
2. Excm. Sr. Joan A. Mesquida Cantallops, vicerector d’Estudiants
Sr.
Josep
I. Aguiló Fuster,
vicerector
de
Planificació
3. Excm.
Economicoadministrativa
4. Excma. Sra. Esperança Munar Muntaner, vicerectora de Professorat
5. Excm. Sr. Sergio Alonso Oroza, vicerector d'Ordenació Acadèmica
6. Excm. Sr. Francisco Muñoz Izquierdo, vicerector d'Investigació i Política Científica
7. Excm. Sr. Gabriel Moyà Niell, vicerector d’Infraestructures i Medi Ambient
8. Excma. Sra. Francesca Salvà Mut, vicerectora de Relacions Exteriors
9. Excma. Sra. Mercè Gambús Saiz, vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector
10. Excma. Sra. Francesca Lladó Pol, vicerectora de Projecció Cultural
11. Il·lm. Sr. Lluís Garau Juaneda, Secretari General
12. Il·lm. Sr. Andreu Alcover Ordinas, Gerent
13. Sr. Gabriel Fontanet Nadal (Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica)
14. Sr. Joan Jesús Fiol Arbós (Departament de Química)
15. Sra. Catalina Nativitat Juaneda Sampol (Departament d’Economia Aplicada)
16. Sr. Antoni Llull Gilet (Departament d’Economia de l'Empresa)
17. Sr. Rafael Àngel Forteza Coll (Departament de Química)
18. Sr. Maurici Mus Amézquita (Departament de Biologia)
19. Sr. Carlos Moreno Gómez (Departament d’Infermeria i Fisioteràpia)
20. Sra. Margalida Miró Bonet (Departament d’Infermeria i Fisioteràpia)
21. Il·lm. Sr. Joan Ernest de Pedro Gómez (director de l'Escola d'Infermeria i
Fisioteràpia)
22. Il·lm. Sr. Gabriel Oliver Codina (director de l’Escola Universitària Superior)
23. Il·lma. Sra. Margalida Payeras Llodrà (directora de l'Escola Universitària d'Estudis
Empresarials)
24. Il·lm. Sr. Miquel Rafel Tortella Feliu (degà de la Facultat de Psicologia)
25. Il·lma. Sra. Francesca Garcias Gomila (degana de la Facultat de Ciències)
26. Il·lma. Sra. Maria Dolors Forteza Forteza (degana de la Facultat d'Educació)
27. Il·lm. Sr. Eugeni Aguiló Pérez (degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials)
28. Il·lma. Sra. Catalina Cantarellas Camps (directora del Departament de Ciències
Històriques i Teoria de les Arts)
29. Il·lm. Sr. Joan Mas Vives (director del Departament de Filologia Catalana i
Lingüística General)

30. Il·lma. Sra. Josefa Donoso Pardo (directora del Departament de Química)
31. Il·lm. Sr. Josep Servera Baño (director del Departament de Filologia Espanyola,
Moderna i Llatina)
32. Il·lma. Sra. Irene Nadal Gómez (directora del Departament de Dret Privat)
33. Il·lm. Sr. Antoni Socias Salvà (director del Departament d'Economia de l'Empresa)
34. Il·lma. Sra. Margalida Gili Planas (directora del IUNICS)
35. Il·lm. Sr. Lluís Mas Franch (director del Departament de Física)
36. Sr. Miquel Pastor Tous (director del Servei de Biblioteca i Documentació)
37. Sr. Jaume Sureda Negre (Departament de Ciències de l’Educació)
38. Sr. Ramon Oliver Herrero (Departament de Física)
39. Sra. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez (directora del projecte Campus Extens)
40. Sr. David Pons Florit (director de les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i
Formentera)
41. Sr. Joan Jordi Muntaner Guasp (director de l'ICE)
42. Sra. Catalina Costa i Bonet (Consell Social)
43. Sr. José Benedicto Lacomba (Consell Social)
44. Sr. Andreu Crespí Plaza (Consell Social)
45. Sr. Alejandro Aparicio Díaz (president del Consell d’Estudiants)
46. Sr. José Miguel Gómez García (estudis d’Administració i Direcció d’Empreses)
47. Sr. Joan Llull Cabrer (estudis d’Administració i Direcció d’Empreses)
48. Sr. Vicent Joan Torres Escandell (estudis d'Informàtica de Sistemes)
49. Sr. Miquel Garí Quetglas (estudis de Biologia)
50. Sra. Carolina Garau Rosselló (estudis de Química)
51. Sr. Luis Francisco Piña Saiz (representant del PAS)
52. Sra. M. Isabel Baltasar Quesada (representant del PAS)
53. Sr. Rafael Barea Roig (representant del PAS)
54. Sr. Francesc Escanellas Garcias (representant del PAS)
1.2.2. ACTIVITATS
Durant el passat curs acadèmic es convocaren vuit sessions ordinàries del Consell
de Govern (5 de novembre de 2003, 18 de desembre de 2003, 17 de febrer de 2004, 26 de
març de 2004, 13 de maig de 2004, 14 de juny de 2004, 20 de juliol de 2004 i 28 de
setembre de 2004) i dues sessions extraordinàries del Consell de Govern (27 d’octubre de
2003 i 25 de novembre de 2003). 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:
a) Va aprovar la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears.
b) Va aprovar les normes reguladores de les vacances, els permisos i la jornada del
personal d’administració i serveis funcionari de la UIB.
c) Va aprovar la normativa per a la concessió d’ajuts per estades breus de professors
convidats.
d) Va aprovar la distribució dels representants dels grups b) (resta de personal docent i
investigador) i d) (personal d’administració i serveis) al Claustre de la Universitat.
e) Va aprovar la composició numèrica de les juntes de facultat i d’escola.

f) Va aprovar el programa TUO – Titulats universitaris a l’ocupació.
g) Va aprovar els criteris per a la realització de pràctiques en empreses per a estudiants
universitaris estrangers que fan cursos d’idiomes de la UIB.
h) Va aprovar el Reglament de pràctiques en entitats públiques i privades d’alumnes
d’estudis de formació de postgrau de la UIB.
i) Va aprovar el Reglament del Consell d’Estudiants.
j) Va aprovar el Reglament de la Comissió de Biblioteca.
k) Va aprovar el Reglament de l’Institut de Ciències de l’Educació.
l) Va aprovar el Programa d’ajuts per a la realització de congressos a la UIB.
m) Va aprovar el Programa d’ajuts per a l’assistència a congressos i estades de treball.
n) Va aprovar la normativa sobre mobilitat de l’alumnat a la Universitat de les Illes
Balears.
o) Va aprovar el programa d’ajuts per a la incorporació de tècnics.
p) Va aprovar el programa d’ajuts per a activitats relacionades amb convenis de la
UIB.
q) Va aprovar el Reglament acadèmic de la Universitat.
r) Va aprovar la normativa de becaris de col·laboració de la Universitat de les Illes
Balears.
s) Va aprovar la normativa d’alumnes col·laboradors de la Universitat de les Illes
Balears.
t) Va aprovar la modificació de l’Acord normatiu 3287/1996, de 9 d’octubre, pel qual
s’aprova la normativa de becaris propis d’investigació i de col·laboració de la UIB.
u) Va aprovar la normativa sobre promoció de professors habilitats.
v) Va aprovar la normativa sobre títols propis de postgrau de la Universitat de les Illes
Balears.
2. Un altre capítol molt important de l’activitat del Consell de Govern va ser la ratificació
de convenis: es varen ratificar 168 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 la seva 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 de l’any
2003.
4. Així mateix, s’ha d’indicar que a la sessió del dia 18 de desembre de 2003 el Consell de
Govern va aprovar el Pressupost de 2004, la característica principal del qual va ser
l’increment de la transferència de la comunitat autònoma, que passava de 38,3 a 40,3
milions d’euros, la qual cosa suposa un increment percentual del 5,22 per cent.
5. S’ha de dir que el Consell de Govern va aprovar cinquanta títols propis, que inclouen les
distintes modalitats: títols propis de grau, de postgrau, itineraris d’especialització, títols
progressius i títols de formació bàsica.

6. També va aprovar les modificacions dels plans d’estudis de les llicenciatures de
Matemàtiques, Geografia, Filologia Catalana i Filologia Hispànica, de la diplomatura de
Treball Social, de l’enginyeria d’Informàtica i de les enginyeries tècniques d’Informàtica
de Gestió i Informàtica de Sistemes.
7. Pel que fa a l’activitat purament acadèmica, cal assenyalar que el Consell de Govern, a la
sessió del dia del dia 26 de març de 2004, va aprovar el calendari per a l'any acadèmic
2004-2005. I la Comissió Acadèmica el 24 de juny va aprovar les directrius generals sobre
adaptacions i convalidacions entre plans d’estudis, en desenvolupament del Reglament
acadèmic.
8. Una altra de les tasques destacades és que va elegir els representants del Consell de
Govern en patronats de fundacions:
 Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears: Dr. F. Javier
Pérez Pareja, Dr. Gabriel Oliver Codina, Dra. Margalida Gili Planas, Dr. Josep Ignasi
Aguiló Fuster i Dra. Margalida Payeras Llodrà.
 Patronat de la Fundació General de la Universitat de les Illes Balears: Dr. Pere
Palou Sampol, Dr. Josep Lluís Balleter Mortes i Sr. Vicent Joan Torres Escandell.
9. De la mateixa manera, cal recordar que, atesa la constitució del nou Consell de Govern el
dia 14 de juny de 2004 com a conseqüència dels diversos processos electorals, a la sessió
ordinària del dia 20 de juliol de 2004 el Consell de Govern va elegir els pertinents
representants del professorat, de l’alumnat i del personal d’administració i serveis, segons
corresponia, als diversos òrgans i comissions:
Comissió Econòmica:
 Representants del professorat: Dra. Margalida Payeras Llodrà, Dr. Antoni Llull
Gilet i Dra. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez.
 Representant del personal d’administració i serveis: Sr. Luis Francisco Piña Saiz.
Comissió Electoral:
 Representants del professorat: Dra. Josefa Donoso Pardo i Dra. Irene Nadal
Pérez.
 Representant dels estudiants: Sr. Alejandro Aparicio Díaz.
 Representant del personal d’administració i serveis: Sr. Rafael Barea Roig.
Comissió Acadèmica:
 Representants dels estudiants: Sra. Carolina Garau Rosselló, Sr. José Miguel
Gómez García, Sr. Vicent Joan Torres Escandell, Sr. Miquel Garí Quetglas i Sr. Alejandro
Aparicio Díaz.
Comissió de Doctorat:

 Representants del professorat: Dr. Lluís Mas Franch, Dr. Pedro A. Munar
Bernat, Dr. Ramon Mas Sansó, Dr. Rafel Crespí Cladera, Dra. Victòria Ferrer Pérez i Dr.
Joan Mas Vives.
Comissió d’Investigació:
 Professors doctors de diferents camps científics, nou dels quals han de ser o
haver estat responsables de grups o projectes de recerca, acreditats amb una avaluació
externa: Dr. Joaquim Tintoré Subirana, Dr. Margalida Gili Planas, Dr. Irene Nadal Gómez,
Dr. Maria Pilar Roca Morey, Dr. Lluís Mas Franch, Dr. Hipólito Medrano Gil, Dra. Joana
Maria Petrus Bey, Dr. Josep Antoni Pérez Castelló, Dr. Andreu Sansó Rosselló, Dr. Arnau
Mir Torres, Dr. Jaume Garau Amengual, Dra. Joana Fornés Vives, Dra. Josefa Donoso
Pardo, Dr. Rafel Crespí Cladera i Dra. Catalina Cantarellas Camps.
 Representants dels estudiants: Sra. Carolina Garau Rosselló i Sr. Miquel Àngel
Capó Navarro.
Comissió per al seguiment dels serveis contractats per la Universitat:
 Representant del professorat: Dra. Isabel M. Aguiló Pons.
 Represenant dels estudiants: Sr. Pere Soberats March
 Representant del personal d’administració i serveis: Sra. Maria Isabel Baltasar
Quesada.
Consell Social:
 Representant del professorat: Dr. Antoni Socias Salvà.
 Representant del personal d’administració i serveis: Luis Francisco Piña Saiz.
Comissió de Contractació:
 Representant del professorat: Sra. M. Pilar Sánchez-Cuenca López, titular, i Dra.
Joana Maria Petrus Bey.
10. 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 investigadora, 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.
11. 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.
12. A la sessió del dia 26 de març de 2004 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.

13. També cal recordar que el Consell de Govern va aprovar la proposta d’oferta de places
dels distints estudis per al curs 2004-2005 a la sessió del dia 26 de març de 2004.
14. Una altra de les fites destacades és que, per primera vegada, es va aprovar la
implantació d’uns nous estudis, concretament la llicenciatura de Periodisme i la
llicenciatura de Comunicació Audiovisual, a un centre adscrit: l’Escola Universitària
Alberta Giménez. El camí d’aquesta aprovació va començar el dia 26 de març de 2004 amb
l’atorgament de l’informe favorable a la petició realitzada per l’escola indicada sobre la
implantació dels estudis esmentats; seguidament, el Consell Social en va fer la proposta i el
Govern de la nostra comunitat va autoritzar els ensenyaments; finalment, el dia 20 de juliol
de 2004 el Consell de Govern va aprovar els plans d’estudis de la llicenciatura de
Periodisme i de la llicenciatura de Comunicació, que impartirà l’Escola Universitària
Alberta Giménez, centre adscrit a la Universitat.
15. A la sessió del dia 26 de març de 2004 es varen aprovar dues propostes de doble
titulació:
 Proposta de doble titulació de la llicenciatura de Matemàtiques i l’enginyeria
tècnica d’Informàtica de Gestió, la qual cosa suposa una modificació del pla d’estudis de
Matemàtiques, amb la incorporació de cinc assignatures optatives, i permet obtenir en cinc
anys dos títols oficials.
 Proposta de doble titulació de la llicenciatura de Biologia i la llicenciatura de
Bioquímica.
16. Així mateix, el Consell de Govern va ser informat del Programa d’orientació i transició
a la Universitat (POTU), que fou aprovat per la comissió mixta de la Conselleria
d’Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears per a temes de secundària.
17. De la mateixa manera, s’ha de dir que va aprovar la constitució de la Fundació
Universitat – Estudi General Lul·lià, com també va aprovar els Estatuts de la fundació
indicada a la sessió del dia 20 de juliol de 2004.
18. De la mateixa manera, també s’ha de recordar que va aprovar el nomenament dels
senyors Jean Dausset i Francisco J. Ayala com a doctors 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:
 Senyora Natividad Doblas Gómez, del Departament d’Economia de l’Empresa.
 Senyora Catalina Piña Garau, del Departament d’Economia de l’Empresa.
 Senyor Antoni Damià Canals Prats, del Departament de Dret Privat.
 Senyor Iñigo Casasayas Talens, del Departament de Dret Privat.
 Senyor Joan Mesquida Sampol, del Departament de Dret Privat.
 Senyor Josep Melià Ques, del Deparament de Dret Públic.
 Senyor Andreu Rigo Sureda, del Departament de Dret Públic.
 Senyor Esteve Bardolet Jané, del Departament d’Economia Aplicada.
 Senyor Ferran Bádenas Jovani, del Departament de Química.

 Senyora Adela López-Zafra, del Departament de Química.
20. S’ha de dir, també, que va aprovar la proposta de catoze comissions que havien de
jutjar les places de professorat contractat.
21. Pel que fa a l’apartat de les llicencies d’estudis, amb l’informe previ del departament
corresponent, el Consell de Govern va concedir les llicències següents:
 María Dolores García Pérez, professora del Departament d’Economia Aplicada,
pel període comprès entre el 4 de març i el 30 de juny de 2004, a l’Institut de Ciència i
Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb unes retribucions
del 100 per cent de les seves remuneracions els tres primers mesos i el 80 per cent el
període restant.
 Pau Ballester Balaguer, professor del Departament de Química, pel període
comprès entre l’1 de setembre de 2004 i el 31 d’agost de 2005, a l’Institut Català de
Recerca i Estudis Avançats (ICREA).
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 24 propostes d’ajuts per a
estades breus de professors de reconegut prestigi d’altres universitats a la UIB.
23. Pel que fa a la concessió de premis extraordinaris de llicenciatura, la Comissió
Acadèmica, per delegació del Consell de Govern, va concedir el premi extraordinari de
llicenciatura de Matemàtiques corresponent a l’any acadèmic 2002-2003 a la senyora Maria
Aurora Garau Mendoza, el premi extraordinari d’Enginyeria d’Informàtica corresponent a
l’any acadèmic 2002-2003 a la senyora Cristina Suemay Manresa Yee, el premi
extraordinari de llicenciatura de Filosofia corresponent a l’any acadèmic 2000-2001 al
senyor Antonio Bordoy Fernández, el premi extraordinari de llicenciatura de Filosofia
corresponent a l’any acadèmic 2001-2002 al senyor Miquel Àngel Capó Navarro, el premi
extraordinari de llicenciatura de Filosofia corresponent a l’any acadèmic 2002-2003 al
senyor Bartolomé Sales Gelabert, el premi extraordinari de llicenciatura de Geografia
corresponent a l’any acadèmic 1999-2000 al senyor Joan Josep Estrany Bertos, el premi
extraordinari de llicenciatura d’Història corresponent a l’any acadèmic 2002-2003 a la
senyora Margarita Rosselló Riera, el premi extraordinari de llicenciatura d’Història
corresponent a l’any acadèmic 2002-2003 al senyor Diego de Kisai Haro Martín, el premi
extraordinari de llicenciatura de Filologia Hispànica corresponent a l’any acadèmic 20012002 a la senyora Maria Elena Vallés Riera, el premi extraordinari de llicenciatura de
Filologia Hispànica corresponent a l’any acadèmic 2002-2003 a la senyora Ana María
Navarro Rodríguez, el premi extraordinari de llicenciatura de Filologia Catalana
corresponent a l’any acadèmic 2002-2003 a la senyora Magdalena Ramon Mir i el premi
extraordinari de llicenciatura d’Història de l’Art corresponent a l’any acadèmic 2002-2003
al senyor Bienvenido Fons Sastre.
24. Respecte 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:

 Pere A. Salvà Tomàs, catedràtic 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 2004 i el 30 de setembre de 2005, a les universitats de Las Palmas de Gran
Canaria, l’Havana (Cuba) i Camagüey (Cuba).
 Doctor Eduard Petitpierre Vall, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement
de Genètica del Departament de Biologia, a la Universitat Nacional de la Patagònia Austral
(República Argentina), al Museu de Ciències Naturals de Torí (Itàlia) i a Xile, pel període
comprès entre l’1 d’octubre de 2004 i el 30 de setembre de 2005.
 Doctor Francesc Torres Marí, titular d’universitat de l’àrea de coneixement de
Filosofia del Departament de Filosofia i Treball Social, a l’Institut de Filosofia de
l’Acadèmia de Ciències de la República Txeca, pel període comprès entre l’1 d’octubre de
2004 i el 30 de setembre de 2005.
 Doctor Andreu Bover Bover titular d’escola universitària de l’àrea de
coneixement d’Infermeria del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia a la Universitat de
Toronto (Canadà), pel període comprès entre l’1 d’octubre de 2004 i el 30 de setembre de
2005.
25. Així mateix, el Consell de Govern va aprovar el nomenament del doctor Miquel Morey
Andreu i del doctor Josep A. Grimalt Gomila com a professors emèrits de la Universitat.
26. De la mateixa manera, cal dir que va aprovar, a la sessió del dia 5 de novembre de
2003, les vènies docents al professorat que imparteix classes a l’Escola Universitària de
Relacions Laborals. El dia 18 de desembre de 2004 va atorgar la vènia docent a la
professora Francesca Serra Gelabert per impartir classes a l’Escola Universitària Alberta
Giménez. El dia 17 de febrer de 2004 va atorgar la vènia docent a la professora Margalida
Rafael Cardona per impartir classes a l’Escola Universitària Alberta Giménez.
27. De la mateixa manera, el Consell de Govern va aprovar la proposta de canvi d’àrea de
coneixement sol·licitada pel professor que s’indica a continuació:
 Marc Carbonell Huguet, catedràtic d’escola universitària de l’àrea de
coneixement de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial del Departament de
Ciències Matemàtiques, passa a l’àrea de coneixement de Matemàtica Aplicada.
28. Cal recordar, també, que el Consell de Govern va aprovar la tramitació per treure a
habilitació dues places vacants de titular d’universitat, de l’àrea de coneixement d’Història
de l’Art, corresponent al Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.
29. Finalment, s’ha de dir que va aprovar la proposta d’augment de càrrega docent de setze
professors, la qual cosa implica l’aprovació de complements retributius del professorat
indicat per part del Consell Social.

1.3. CONSELL DE DIRECCIÓ
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 2003-2004 i es va reunir dues
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 el Consell de Direcció va modificar l’Acord executiu
6198/2003, de 17 de juny, pel qual s’aprova la distribució de serveis i competències entre
els membres del Consell Executiu.

2. De la mateixa manera, també va aprovar la reforma dels criteris d’aplicació dels
programes de cooperació educativa.
3. En ús de les competències que té conferides, va aprovar els reglaments del Servei de
Publicacions i Intercanvi Científic i dels Serveis Cientificotècnics, d’acord amb el que
preveu l’article 95.6 dels Estatuts.
4. En el mateix capítol d’aprovació de normativa, també cal esmentar l’aprovació de la
normativa que regula el procediment per a la realització d’exàmens a les seus
universitàries.
5. 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.
6. Així mateix, de conformitat amb el que estableixen els articles 30.1.b) i 32.1 dels
Estatuts, mitjançant resolució del Rectorat i per tal de dotar de la màxima agilitat la gestió
de les competències, es va delegar la firma de documents relacionats amb la gestió
econòmica i pressupostària en el vicerector de Planificació Economicoadministrativa.
7. De conformitat amb el que estableix l’article 24.1.a) i h) dels Estatuts, el Consell de
Direcció va crear 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.
8. En aquest punt, cal esmentar també la creació de la comissió de Relacions Exteriors,
adscrita al Vicerectorat de Relacions Exteriors, la composició de la qual és la següent:
Presidenta: la vicerectora de Relacions Exteriors.
Vicepresident: el vicerector d'Investigació i Política Científica.
Vocals: quatre representants del professorat de la UIB designats pel Consell de
Direcció:
 Doctor Jaume Rosselló Mir, titular d'escola universitària de l'àrea de
coneixement de Psicologia Bàsica (Dept. de Psicologia).
 Doctora Josefa Donoso Pardo, catedràtica d'universitat de l'àrea de coneixement
de Química Física (Dept. de Química).
 Doctor Bernat Riutort Serra, titular d'universitat de l'àrea de coneixement de
Filosofia Moral (Dept. de Filosofia i Treball Social).
 Doctora Rosa M. Alberdi Castell, titular d'escola universitària de l'àrea de
coneixement d'Infermeria (Dept. d'Infermeria i Fisioteràpia).
Secretari: un membre del PAS adscrit al Vicerectorat de Relacions Exteriors.
9. De la mateixa manera, també va crear l’Observatori per a la Igualtat d’Oportunitats, el
qual centra les finalitats i accions en tres àmbits molt concrets: el de les persones amb

discapacitat, el de les persones pertanyents a grups desafavorits socialment i/o amb risc
d’exclusió social; i el de gènere.
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 recent formació i 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 al curs 2004-2005.
13. També s'ha de remarcar que l’òrgan de què fem balanç va dur a terme la seva 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 b) (resta de personal docent i
investigador) al Claustre.
b) Convocatòria d’eleccions de representants del grup d) (personal d’administració i
serveis) al Claustre.
c) Convocatòria d’eleccions de representants dels estudiants de primer i segon cicle a
les juntes de facultat o escola.
d) Convocatòria d’eleccions de representants del personal d’administració i serveis a
les juntes de facultat o escola.
e) Convocatòria d’eleccions de representants dels professors associats i dels becaris als
consells de departament.
f) Convocatòria d’eleccions dels representants dels estudiants als consells de
departament.
g) Convocatòria d’eleccions de representants dels estudiants per estudis al Consell
d’Estudiants de la Universitat.

h) Convocatòria d’eleccions de director de l’Institut Universitari d’Investigacions en
Ciències de la Salut.
i) Convocatòria d’eleccions de representants dels professors a les juntes de facultat i
d’escola.
j) Convocatòria d’eleccions de representants dels estudiants de tercer cicle a les juntes
de facultat i d’escola.
k) Convocatòria d’eleccions de directors de departament.
l) Convocatòria d’eleccions de degans i directors d’escola.
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 15 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:
Eva Aguilar Mediavilla, ajudanta d’escola universitària del Departament de

Ciències de l’Educació, pel període comprès entre l’1 de novembre i el 19 de desembre de
2003, al Departament de Language and Communication Sciences de la Universitat City de
Londres (Regne Unit), amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions.
Jesús Santos Peña, ajudant d’escola universitària del Departament de

Química, pel període comprès entre el 3 de gener i el 2 de febrer de 2004, al Centre
National de la Recherche Scientifique de la Universitat de París XII (França), amb unes
retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions.
Carlos Juiz García, professor del Departament de Ciències Matemàtiques i

Informàtica, pel període comprès entre l’1 i el 30 de setembre de 2003, a la Universitat de
Viena (Àustria), amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions.
Margalida Capellà Roig, ajudanta d’escola universitària del Departament de

Dret Públic, pel període comprès entre l’1 de març i el 31 de maig de 2004, al Lauterpacht
Research Centre for International Law de la Universitat de Cambridge (Regne Unit), 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 de juny i el 31 d’agost de 2004, 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.
Joan Josep Cerdà Pino, ajudant del Departament de Física, pel període

comprès entre l’1 de juny i el 31 d’agost de 2004, a la Universitat Estatal de Kansas (EUA),
amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions.
Joan David Janer Torrens, professor del Departament de Dret Públic, pel

període comprès entre l’1 de juliol i el 31 d’agost de 2004, al Centrum für Europäisches
Privatrecht de la Universitat de Münster (Alemanya), amb unes retribucions del 100 per
cent de les seves remuneracions.
Francesca Llodrà Grimalt, professora del Departament de Dret Privat, pel

període comprès entre l’1 de juliol i el 31 d’agost de 2004, al Centrum für Europäisches
Privatrecht de la Universitat de Münster (Alemanya), amb unes retribucions del 100 per
cent de les seves remuneracions.


Eva Aguilar Mediavilla, ajudanta d’escola universitària del Departament de
Ciències de l’Educació, pel període comprès entre el 3 i el 31 de juliol de 2004, al
Departament de Psicologia Bàsica de la Universitat de Barcelona, amb unes retribucions
del 100 per cent de les seves remuneracions.
Joan Franch Fluxà, ajudant d’escola universitària del Departament de Dret

Públic, pel període comprès entre el 18 de juny i el 18 de juliol de 2004, al Centre
d'Investigació sobre el Dret Tributari Europeu i Internacional (Forschungstelle für
Europäisches und Internationales Steuerrecht), integrat a l'Institut für Politik und
Öffentliches Recht de la Universitat de Munic (Alemanya), amb unes retribucions del 100
per cent de les seves remuneracions.
José Javier González de Alaiza Cardona, ajudant d’universitat del

Departament de Dret Privat, pel període comprès entre l’1 de juliol i el 10 d’agost de 2004,
a l’Arthur W. Diamond Law Library de la Universitat de Colúmbia, Nova York (EUA),
amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions.
José Javier González de Alaiza Cardona, ajudant d’universitat del

Departament de Dret Privat, pel període comprès entre el 23 d’agost i el 19 de setembre de
2004, al Centre for Commercial Law Studies de la Queen Mary, Universitat de Londres
(Regne Unit), amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions.
Jesús Santos Peña, ajudant d’escola universitària del Departament de

Química, pel període comprès entre el 25 de juny i el 27 de juliol de 2004, a l’Escola
Politècnica de la Universitat de Nantes (EPUN) (França), amb unes retribucions del 100
per cent de les seves remuneracions.
Jesús Santos Peña, ajudant d’escola universitària del Departament de

Química, pel període comprès entre l’1 i el 20 de setembre de 2004, al Laboratoire de
Physico-Chimie de l’État Solide de l’Institut de Química Molecular i dels Materials
d’Orsay de la Universitat de París XI (París Sud) (França), 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 setembre i el 30 de novembre de 2004, al
Center for Service Studies de la Universitat de Roskilde (Dinamarca), amb unes
retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions.
15. Finalment, cal indicar que, per delegació de la Junta de Govern del dia 8 de maig de
2002, el Consell de Direcció va aprovar els cursos d’actualització que s’indiquen tot seguit,
i posteriorment en va informar el Consell de Govern:
a) Reedició del Curs d’Actualització Professional Procediments de Maneig de
Conductes i Problemes dins l’Aula, aprovada pel Consell de Direcció del dia 7 d’octubre de
2003. La primera edició va ser aprovada pel Consell Executiu del dia 11 de febrer de 2003.
b) Reedició del Diploma en Gestió de la Qualitat Turística, aprovada pel Consell de
Direcció del dia 28 d’octubre de 2003. La primera edició va ser aprovada pel Consell de
Govern del dia 22 de juliol de 2002.
c) Curs d’Actualització Professional en el Tractament dels Transtorns d’Ansietat (6,4
crèdits), aprovat pel Consell de Direcció del dia 2 de desembre de 2003.

1.5. SINDICATURA DE GREUGES
1. Expedients i consultes
Des del juliol de 2003 fins al juny de 2004 s’han tramitat 33 expedients (8 d'ofici), i s’han atès 91
consultes, amb la distribució següent, per col·lectiu i temàtica:
COL·LECTIU
ALUMNAT

PAS

PDI

Altres síndics

TEMÀTICA
Avaluació acadèmica
Accés a la Universitat
Beques i ajudes
Docència
Drets i discriminacions
Matrícula
Plans d'estudis i convalidacions
Propietat intel·lectual
Relacions interpersonals
Serveis i campus
Tercer cicle, postgrau...
Altres
Total casos ALUMNAT
Concursos i oposicions
Docència
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
Matrícula
Plans d'estudis i convalidacions
Processos electorals
Propietat intel·lectual
Relacions interpersonals
Serveis i campus
Altres
Total casos PDI
Accés a documentació
Accés a la Universitat
Avaluació acadèmica
Beques i ajudes
1

CONSULTES
21
1
4
2
5
1
2
3
1
1
41
1

EXPEDIENTS
5
2
1
1
1
3
1
1
1
1

17
1
1

1
2
3
1
1
1
5
2
1
1
2
1
4
4
26
4
1
1
3

2
4
1

3
2

1
1
1
3
12

Catalogació de llocs de treball
Docència
Matrícula
Plans d’estudis i convalidacions
Processos electorals
Reivindicacions retributives
Serveis i campus
Altres
Total
consultes
ALTRES
SÍNDICS

1
2
1
1
1
2
1
4
22

0

2. Assistència i participació a actes
-

Assistència a la X reunió de la Comissió Permanent de Defensors Universitaris (Madrid, 01-072003).

-

Organització d’una reunió amb els síndics de les Universitats de Catalunya i les Illes Balears
(Palma, 05-09-2003).

-

Assistència a la XI reunió de la Comissió Permanent de Defensors Universitaris (Girona, 22-092003).

-

Assistència al VI Encontre Estatal de Defensors Universitaris (Còrdova, del 28-10-2003 al 3010-2003).

-

Assistència a la XII reunió de la Comissió Permanent de Defensors Universitaris (Madrid, 1612-2003).

-

Assistència al II Encontre Europeu de Defensors Universitaris (Madrid, 12 i 13-01-2004).

-

Assistència a la XIII reunió de la Comissió Permanent de Defensors Universitaris (Cantàbria,
26-03-2004).

3. Recomanacions més rellevants
Accés a la informació:
- Com que la major part d’estudiants dels cursos superiors no consulten mai la Guia de centre,
seria convenient que la normativa pròpia de la facultat també fos accessible des de la pàgina
web.
Assignació de docència i espais:
- Podria ser convenient que el consell de departament aprovàs una mínima normativa en relació
amb l’assignació de docència al departament. Les normatives més freqüents respecten
l’assignació d’assignatures a àrees de coneixement que es troben al BOE, on es varen aprovar
els plans d’estudis, i donen prioritat a l’assignació de docència per categoria i antiguitat
respectivament. En aquest punt, malgrat que no sigui vinculant per al seu departament, vull
recordar que la sentència 75/2000, adreçada a un altre departament d’aquesta universitat,
s’expressa en aquests termes. El fet de tenir una normativa no vol dir que no es pugui arribar a
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acords sense necessitat d’aplicar-la, però és molt útil en cas de conflicte i evita que certs
membres del PDI es puguin trobar en situació d’indefensió.
-

Les normatives d’espais que s’apliquen també solen donar preferència a la categoria, i dins la
categoria a l’antiguitat, tot això sens perjudici que el consell de departament pugui aprovar
excepcions a la regla.

-

És convenient tenir en compte que totes les decisions referents als termes d’assignació de
docència, espais o designacions de membres de les comissions de contractació, són competència
del consell de departament.

-

Si bé el Decret de plantilla diu que s’aplicarà de forma progressiva segons les disponibilitats
pressupostàries, podria ser convenient afegir-hi una disposició addicional en la qual es digués
que la càrrega docent de cada professor permanent no hauria de ser superior a la seva capacitat
computada en el període de quatre anys. En un curs acadèmic un professor hauria de poder
impartir fins a un màxim de quatre crèdits més dels que li corresponen segons la seva capacitat
docent, però el còmput fet durant un període de quatre anys s’hauria d’ajustar al màxim a la seva
capacitat.

-

Atès el fraccionament de moltes assignatures quadrimestrals, seria convenient que mitjançant un
acord normatiu o bé la posterior revisió del COA que es fa des del Vicerectorat de Professorat,
s’impedís que les assignatures de sis o menys crèdits es fraccionassin entre diferents professors.
Caldria tenir en compte les exempcions que poden ser degudes al contingut del mateix programa
de la matèria o a situacions de persones amb exempció docent per càrrec acadèmic.

-

Atès que el nombre de becaris que es podrà traslladar serà probablement inferior al considerat
inicialment, caldria fer un control de l’ocupació del lloc per part dels professors associats, ja que
en les circumstàncies actuals convé que l’espai estigui el màxim de ben emprat. Si aquesta
ocupació per part dels professors associats és molt baixa, convindria que el departament es
replantejàs si el possible espai assignat a aquest col·lectiu pot ser emprat per becaris.

Convocatòries internes:
- Seria convenient afegir a la convocatòria per a la incorporació de tècnics a grups de recerca de la
UIB, que s’ordenaran els sol·licitants proposant un únic candidat per a cada plaça, i que en cas
de renúncia del sol·licitant seleccionat la plaça haurà de tornar a ser convocada. Si aquestes
situacions es donen també amb les beques de col·laboració, es podria estudiar la possibilitat
d’aplicar les mateixes recomanacions.
Cursos de formació:
- D’acord amb els objectius als quals ha de donar suport el Fons Social Europeu quant a millorar i
mantenir la capacitat de treballar (Reglament CE 1784/1999) i els detallats al Decret 11/2000, de
4 de febrer, de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOCAIB de 7/02/2000), quant a
assegurar l’actualització del nivell de competències dels treballadors, podria ser convenient
revisar el fet que els funcionaris de carrera o interins i el personal laboral de l’Administració no
puguin ser beneficiaris d’accions formatives mentre romanguin en servei actiu. Si bé els fons
estructurals europeus han de tenir com a primera prioritat combatre l’atur, tampoc no es dóna
compliment a tots els seus objectius quan s’exclou els treballadors de les administracions
públiques dels plans de formació, inclosos els funcionaris interins que no tenen estabilitat. Una
possibilitat seria considerar que si no es cobreixen les places d’un curs determinat, a les restants
hi poguessin accedir els membres de les administracions públiques que complissin els requisits
per ser-hi admesos.
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-

També es podria estudiar la conveniència que un petit tant per cent de les places dels cursos es
destinàs a promocionar mà d’obra qualificada, tal com es preveu al Reglament CE 1784/1999,
inclosos els treballadors de l’Administració pública.

Exàmens:
- Seria convenient que, sempre que sigui possible, es posi l’horari dels exàmens de les
assignatures que s’imparteixen al campus, i de manera presencial a les seus, tenint en compte la
disponibilitat dels professors que les imparteixen, i respectar al màxim els horaris d’examen
prevists abans de la matrícula, en consideració sobretot als estudiants que treballen.
-

En relació amb els exàmens escrits, seria convenient que en absència del professor de
l’assignatura, el departament fos el responsable de fer-ne 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.

Identificació del personal d’administració que atén el públic:
- Seria convenient que, tal com va recomanar la Síndica al seu expedient 30/2000, la UIB, en
compliment de l’article 35.b) de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, procedís a la identificació del personal administratiu que atén
el públic.
Informació sobre el pràcticum:
- Les facultats haurien de complir l’article 10 del Reglament acadèmic, especificant a la
informació que es posi a disposició de l’alumne quan es matriculi l’organització del pràcticum i
l’inici de la docència de les assignatures que coincideixin dins el quadrimestre amb la realització
d’aquest. Caldria estudiar una organització de la docència del pràcticum que no incidís
negativament en la qualitat de les assignatures que s’imparteixen.
Atès que algun estudiant ja ha demanat a la Sindicatura la possibilitat que el Pràcticum I
s’imparteixi el primer quadrimestre per poder fer en menys temps dues especialitats, aquesta és
una possibilitat que les facultats també podrien considerar. A més, això permetria que si un
estudiant no supera el Pràcticum I, que és prerequisit del Pràcticum II, no hagués, en principi, de
romandre un any més a la UIB per finalitzar la diplomatura.
Llibertat d’expressió:
- Si algun grup de membres de la UIB volgués manifestar lliurement la seva discrepància amb
algun dels actes prevists a la Universitat, seria convenient que ho comunicàs prèviament al
Rectorat a fi que aquest pogués prendre les mesures adients. Quan hi hagi previsió que hi poden
haver incidents, les autoritats universitàries haurien de prendre les mesures oportunes per
garantir el normal desenvolupament dels actes prevists i a la vegada l’exercici del dret
fonamental a la llibertat d’expressió. La Universitat hauria d’intentar afavorir un clima que eviti
la crispació i la confrontació en els termes en els quals s’ha produït, permetre i ajudar la lliure
expressió de les idees, sempre que no es faci amb violència, i procurar defensar sempre els
projectes des de la racionalitat: aquests poden ser els inicis d’un camí per seguir. Si en algun cas
hi ha d’haver control de seguretat, aquest ha de ser per a tothom i s’ha de preveure l’obertura de
les portes amb el temps suficient per dur-lo a terme abans de l’inici de l’acte.
Normatives d’admissió i anul·lació de cursos d’estudis no reglats:
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-

-

-

Caldria que es comunicàs de manera urgent a totes les persones que es matriculen a un curs que
posteriorment s’anul·la, la causa d’aquesta anul·lació i el procediment mitjançant el qual els
retornaran l’import de la matrícula.
Seria convenient que pel que fa als cursos que es poden anul·lar si no hi ha un nombre mínim
d’alumnes, a mesura que els estudiants es van matriculant, sortís a la pàgina web la informació
(curs no confirmat – nombre d’alumnes matriculats) i quan se supera el llindar del nombre
d’alumnes (curs confirmat). D’aquesta manera totes les persones interessades podrien optar per
altres centres en el cas dels cursos no confirmats. Cap curs no s’hauria d’iniciar abans de
finalitzar el període de matrícula. Si en finalitzar la matrícula algun dels cursos no confirmats es
pogués dur a terme, caldria comunicar-ho a la pàgina web amb la justificació pertinent.
Que en cap cas no s’obri una convocatòria de matrícula sense tenir una normativa d’admissió,
on com a mínim caldria detallar:
a) El nombre de places assignades a cada especialitat a les seus de Mallorca, Menorca i Eivissa.
b) Els criteris d’admissió, si és necessari amb una puntuació específica per a cada un d’ells.

Normatives de convalidació:
- Que es posi per escrit, de manera diferenciada en funció d’estudis cursats en una universitat
espanyola o en una universitat estrangera, la documentació que ha de presentar l’estudiant quan
demana una convalidació. Caldria detallar les condicions d’admissió, remarcant les necessàries
en els casos afectats pels articles 20.1.a) i 21 del RD 69/2000.
Places contractades de PDI:
- La Síndica creu necessària una justificació de les puntuacions atorgades en els processos
d’adjudicació de places, tal com ho ha manifestat en diverses ocasions. De fet, aquesta
justificació s’hauria de fer sempre i no esperar que algun dels aspirants presenti un recurs. Si
l’aspirant havia estat contractat prèviament per la UIB, seria convenient que el departament
presentàs un informe escrit de la feina feta. Si no hi ha unanimitat entre els membres de la
comissió, seria convenient consultar especialistes externs.
Programes de les assignatures i actes de qualificació:
- Seria convenient que el vicerector d’Ordenació Acadèmica comunicàs a tots els degans i
directors d’escola que cal recordar al professorat que el compliment de l’article 37.4 del
Reglament acadèmic vol dir que en el termini de dues setmanes des que es va fer l’examen, les
actes han d’estar signades a secretaria.
- A proposta del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica, caldria aprovar una data de tancament
d’actes per a tota la UIB en una sessió del Consell de Govern. D’acord amb el calendari
acadèmic de cada curs, les actes quedarien tancades quinze dies després de la darrera data
d’examen de les respectives convocatòries de febrer, juny i setembre. A partir de cada una
d’aquestes dates, les actes no serien accessibles a cap membre del professorat de la UIB. Si algú,
amb causa justificada, no les hagués tancat, podria demanar que s’obrissin mitjançant el
lliurament d’un justificant dirigit a la Secretaria General, el qual s’hauria de registrar d’entrada.
Aquest escrit, en el qual s’explicaria el motiu de l’incompliment, quedaria incorporat a
l’expedient de cada professor o professora, i podria ser tingut en compte a l’avaluació de mèrits
docents. Cal remarcar que aquesta mesura ja es troba en funcionament en altres universitats.
-

Caldria elaborar una normativa semblant per als programes de les assignatures, amb els elements
d’avaluació i els horaris de tutories. Aquests s’haurien de lliurar a cada vicedegà, com a màxim,
tres setmanes després de l’entrega del POA als vicerectorats de Professorat i d’Ordenació
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Acadèmica. La data adient podria ser a finals de maig, a fi que els respectius vicedegans puguin
fer públics els programes per a la possible matrícula del mes de juliol. Per a aquelles
assignatures que tinguin professorat pendent de contractació es permetrà l’accés dels estudiants
al programa de l’any anterior, tot indicant que encara no hi ha professorat contractat, i es
recomanarà que el professor o professora respecti aquest programa durant el primer any de
contractació.
Un cop acabat el termini de presentació de programes, els vicedegans comunicaran per escrit al
vicerector d’Ordenació Acadèmica, amb registre de sortida, el nom del professorat que encara
no l’hagi lliurat. D’aquest escrit se n’enviarà còpia al professor o professora i quedarà arxivat al
seu expedient, i podrà ser tingut en compte en l’avaluació dels mèrits docents.
-

Quant als problemes derivats de la signatura d’actes, la Síndica creu que el COA també ha de ser
un document oficial, i per tant quan un membre del PDI demana un certificat de docència hom li
ha de poder acreditar tota la docència que ha impartit, independentment que hagi signat o no les
actes.

-

Si un professor té un interès especial a signar l’acta d’una assignatura en la qual imparteix una
docència igual o superior al 20%, ho hauria de poder demanar al consell de departament en el
qual s’aprovi el COA, i el seu nom s’hauria de poder incloure a les actes de l’assignatura
pertinent. Evidentment els terminis de tancament d’actes s’han d’aplicar a tots els professors que
han de signar-les.

Programa ERASMUS:
- La UIB hauria de respectar la taula d’equivalències que facilita als estudiants del programa
ERASMUS fent la transcripció fidel de la qualificació obtinguda.
-

Seria convenient que es fes una revisió d’aquesta taula d’equivalències i, un cop elaborada una
nova versió, aquesta fos aprovada en Consell de Govern i afegida al Reglament acadèmic.

Projectes de fi de carrera:
- Seria convenient que la junta d’escola demanàs al tribunal que es tornàs a reunir i avaluàs el
projecte o els projectes en sessió tancada juntament amb el director o el director i el tutor i
revisàs consegüentment les qualificacions. L’incompliment de la normativa posa els estudiants
en una situació de desigualtat i d’indefensió respecte als seus companys, que poden haver estat
avaluats per altres tribunals que sí que han complert amb la normativa.
Propietat intel·lectual:
- Seria convenient que qualsevol proposta de possible publicació de treballs que facin els alumnes
per a la seva avaluació, a part de respectar la Llei de propietat intel·lectual, no es fes fins que
s’hagués acabat el procés d’avaluació: d’aquesta manera s’evitaria que algun alumne tingués
falses expectatives i també que algun alumne es trobàs condicionat en la seva resposta de voler
ser coautor d’una publicació.
-

Seria convenient que la UIB dugués a terme la recomanació núm. 1 de l’expedient 24/2000, de
tal manera que per acord del Consell de Direcció es creàs un registre de treballs dels estudiants
per a la seva custòdia. En aquest registre els estudiants podrien presentar els treballs realitzats
per a l’aprenentatge que són susceptibles de ser utilitzats amb altres finalitats. Els estudiants
obtindrien un resguard de la documentació lliurada, la qual quedaria custodiada durant tres anys.
Un cop transcorregut aquest temps, caldria que l’autor protegís els seus drets segons el que
disposi la legislació vigent. Per evitar problemes d’espai, els documents podrien ser passats a
suport informàtic, mitjançant un escàner.
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-

Caldria donar per escrit a tots els professors que participen en el programa de Campus Extens
unes indicacions referents a la propietat intel·lectual del material:
a) Que l’autor és qui té la propietat intel·lectual del material didàctic que elabora.
b) Que posar el símbol © del copyright amb indicació de l’any i el lloc de divulgació d’acord
amb l’article 141 del RD de 12 d’abril de 1996 (BOE de 22 d’abril), on s’aprova el text refós de
la Llei de propietat intel·lectual (RCL 1987, 2440), vol dir ser el titular o cessionari en exclusiva
d’un dret d’explotació d’una obra.
c) Recordar que només és lícita la inclusió en una obra pròpia de fragments d’obres d’altres
autors, sempre que es posin les citacions pertinents i s’indiqui la font i el nom de l’autor (article
32 del RD de 12 d’abril de 1996). Això només es permet amb finalitats docents o de recerca.
Qualsevol altra utilització total o parcial d’una obra necessita l’autorització de l’autor.

-

Seria convenient estudiar la possibilitat que els professors signassin que es comprometen a
respectar la propietat intel·lectual de tot el material que utilitzin.

-

Seria també convenient que els responsables de Campus Extens dipositassin en finalitzar el curs
acadèmic còpia de tot el material de la web de Campus Extens, enregistrat en suport informàtic,
i signat pel Secretari General de la UIB al Registre General. D’aquesta manera la UIB podria
subministrar la prova en cas d’un problema d’incompliment de la Llei de propietat intel·lectual.
Si algun professor volgués fer-ho amb el seu material, la UIB hauria també de poder oferir
aquest servei, que ja fou demanat per la Sindicatura en el seu expedient 4/2000 amb referència a
un registre de treballs per als estudiants.

Representació en Consell de Govern:
- Caldria proposar un mecanisme d’elecció dels representants al Consell de Govern de tal manera
que cada departament, centre, escola o institut universitari de recerca sabés quina és la persona
que el representa i per tant qui pot defensar els seus interessos. Seria convenient reflexionar
sobre la possibilitat que els instituts i centres afins s’agrupassin per elegir els seus representants.
El mecanisme d’elecció hauria de garantir que hi hagués almenys un membre de cada
departament, institut, facultat i escola amb veu i vot al Consell de Govern, encara que
representassin també els diferents grups prevists a l’article 15.2 de la LOU. En aquest aspecte,
seria convenient que els centres monodepartamentals tinguessin un únic membre (degà, director
d’escola o director de departament) amb veu i vot al Consell de Govern. Així mateix es podria
preveure un mecanisme de substitució reglamentari en el supòsit que un dels representats elegits
no hi pogués assistir.
- Atès el nombre de centres, departaments, escoles i instituts universitaris de recerca sense
representació, seria convenient que tots els degans, directors de departament i directors d’institut
i d’escola, en cas que no hagin estat elegits, poguessin assistir amb veu però sense vot al Consell
de Govern.
-

Si les juntes previstes a l’article 66.1 han de fer una revisió prèvia dels punts del Consell de
Govern, seria molt convenient que tota la documentació que s’hi hagi de tractar s’hagués
distribuït prèviament.

-

Si qualque centre o departament quedàs sense cap representant al Consell de Govern, el Rector
podria considerar tenir-ho en compte en designar els quinze membres de la comunitat
universitària que li permet la Llei.

Revisió dels exàmens de les oposicions del PAS:
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-

Si bé és positiu que sigui possible la revisió d’exàmens de les convocatòries de proves
selectives, cal que aquesta revisió sigui establerta a les bases de les convocatòries, o bé es faci
primer pública una llista provisional de les qualificacions de les persones que han superat la fase
d’oposició en la qual s’hauria de detallar el termini per a la revisió d’exàmens, i posteriorment
s’hauria de fer pública la llista definitiva amb la relació d’opositors que han superat el procés
selectiu.

-

La Síndica també recomana que el fet d’haver superat la fase del concurs oposició sigui un dels
criteris per a la prelació de les persones inscrites en la borsa de treball.

Sales d’estudi:
- Seria convenient establir una mínima normativa per a l’ús de les sales d’estudi que es facilitàs a
les persones que en fan la vigilància i que estigués visible a l’entrada d’aquestes sales, en la qual
s’hauria d’establir:
a) Les sales d’estudi del campus i de Palma estan reservades als membres de la UIB (PDI, PAS
i estudiants).
b) És obligatòria la presentació del carnet de la UIB a la persona que exerceix la vigilància. En
cas contrari no s’autoritzarà l’entrada.
c) No es pot reservar el lloc. Si la persona que ocupa un lloc l’abandona durant més de 60
minuts seguits, aquest lloc pot ser ocupat per una altra. En aquest punt la UIB espera de tots
els usuaris un comportament correcte per poder seguir mantenint aquest servei.
Serveis i campus:
- Que s’estudiï la possibilitat que al voltant de cada edifici hi hagi uns aparcaments coberts que, si
bé durant l’any acadèmic seran sempre insuficients, durant els mesos d’estiu podrien cobrir les
necessitats d’una gran part dels cotxes del campus, i caldria també reservar un espai per a les
motos, que pateixen durant tot l’any les inclemències dels dies de pluja.
Serveis informàtics:
- Seria convenient que es prenguessin les mesures oportunes a fi que el sistema de correu web, o
un altre d’equivalent, pogués posar-se en funcionament al més aviat possible i fos comunicat a
tots els usuaris. Així mateix, caldria que el mateix CTI “filtràs” en major mesura el correu tipus
inundació (spam) que reben els usuaris.
-

Quant al funcionament de l’empresa contractada per efectuar el servei d’avaries de la UIB,
sobretot quan es tracta de posar en funcionament nous equips, seria convenient que
comunicassin als sol·licitants en el moment de fer la petició el temps que tardaran a poder fer la
instal·lació, tenint en compte la feina acumulada que poden tenir. Això permetria que els usuaris
poguessin prendre la decisió, si fa al cas, de demanar el servei a l’empresa que li ha fet el
subministrament. D’aquesta manera es podria tenir un millor control dels possibles retards de la
feina que fa l’empresa contractada i els usuaris sabrien a què atenir-se.

-

Amb referència als programes fets des del CTI, som conscient que és impossible atendre els
suggeriments de tothom, però a vegades tenir-los en compte pot ajudar a millorar-ne la gestió.
Per tant, abans de fer un programa, o bé durant el període de proves, seria convenient passar una
enquesta entre els usuaris i veure quines millores suggereixen, per incorporar-les.

Taxes acadèmiques:
- Que des del Rectorat es demani a la Conselleria d’Educació i Cultura la revisió de les taxes
acadèmiques, en especial la dirigida a l’expedició d’un certificat acadèmic, que actualment és la
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més costosa d’entre diferents comunitats autònomes de l’Estat. Mentre aquesta revisió no es
dugui a terme, que es consideri la possibilitat d’eximir del pagament de taxes de secretaria el
personal de la UIB, o bé que el fons d’Acció Social pugui oferir algun tipus d’ajuda per a
aquestes taxes als membres del PAS i PDI. Aquestes ajudes podrien ser inversament
proporcionals al salari dels sol·licitants.
Vot per correu:
- Seria convenient que la UIB, mitjançant el seu sistema informàtic, tingués sempre preparades
paperetes normalitzades per a les eleccions, que, en el cas dels òrgans unipersonals, haurien de
portar el nom del candidat. Atès que hi ha presentació prèvia de candidatures, aquestes paperetes
es podien imprimir i podrien estar a disposició dels electors a la Secretaria General o als
departaments afectats per si algun elector hagués d’exercir el seu vot anticipat. Els sobres
podrien ser els mateixos per a totes les eleccions.
Quant a la representació als òrgans col·legiats, seria suficient que la Secretaria General o bé els
departaments afectats tinguessin com a papereta la llista dels membres elegibles, on, d’acord
amb l’article 33.2 de l’Acord normatiu de 5 de novembre de 2003, figuràs el nombre màxim de
candidats que es poden votar.
En diverses de les queixes que s’han resolt a la Sindicatura sense necessitat d’emetre informe escrit
s’ha recordat al professorat la necessitat que els elements d’avaluació estiguin escrits al programa de
l’assignatura (article 27 del Reglament acadèmic). Cal també respectar el període de revisió
d’exàmens (article 41) i és convenient controlar quins estudiants entreguen l’examen a les proves
escrites per evitar problemes amb la possible pèrdua d’exercicis.
A proposta de la Comissió Permanent de Defensors Universitaris ens hem dirigit als nostres rectors
per demanar:
-

Homologació de títols
S’ha demanat a més al Defensor del Poble i al MEC que destini els mitjans humans i econòmics
suficients per garantir l’estricte compliment dels terminis en el procés d’homologació de títols
estrangers.

-

PDI de països no membres de la Unió Europea
S’ha demanat, a més, al Defensor del Poble que es consideri favorablement la possibilitat que
les famílies dels professors que no siguin membres de la Unió Europea puguin estar legalment
en el nostre país durant el període en el qual l’interessat tingui beca o contracte. L’actual
normativa d’estrangeria fa impossible aquesta situació per a estades no superiors a un any, com
és el cas dels sabàtics.

-

Beques
S’ha demanat la revisió i actualització del sistema de beques, de manera que aquestes
garanteixin la igualtat d’oportunitats en l’educació superior, tenint en compte la realitat social i
econòmica actual. Les recomanacions foren també enviades al MEC i al Síndic de Greuges de
Catalunya. S’ha demanat al MEC que els becaris d’investigació cotitzin a la Seguretat Social
9

sobre la base de l’import de la seva beca, i que el temps de la beca es tingui en compte com a
serveis prestats a l’Administració quan algun becari arribi a ser funcionari. També s’ha demanat
que els becaris postdoctorals tinguin accés a la prestació d’atur.
-

Discapacitats
Amb motiu de l’Any Europeu de les persones amb discapacitat, tots els síndics vàrem enviar als
nostres rectors i presidents de consells socials una declaració on demanàvem que la Universitat
potenciàs les estratègies que assegurin les condicions personals i ambientals de cadascuna de les
activitats dels membres de comunitats universitàries, i que es donàs prioritat a la lluita contra la
discriminació i l’accessibilitat universal, a fi de fer efectiu per a tots els seus membres el dret a
la igualtat de tracte i d’oportunitats i el dret a una vida independent.
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1.6. Òrgans unipersonals de caràcter particular i altres càrrecs
DELEGAT DEL RECTOR PER A LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
Sr. Gabriel Fontanet Nadal
VICESECRETARI GENERAL/ASSESSOR JURÍDIC
Sr. Jeroni Reynés Vives
DIRECTORS DE DEPARTAMENT
DIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE BIOLOGIA
Il·lm. Sr. Hipólito Medrano Gil
DIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE BIOLOGIA FONAMENTAL I CIÈNCIES
DE LA SALUT
Il·lma. Sra. Maria Pilar Roca Salom
DIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
Il·lm. Sr. Josep Antoni Pérez Castelló
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
INFORMÀTICA
Il·lm. Sr. Arnau Mir Torres

DE

CIÈNCIES

MATEMÀTIQUES

I

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
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 PSICOLOGIA
Il·lm Sr. Mateu Servera Barceló
DIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE QUÍMICA
Il·lma. Sra. Josefa Donoso Pardo
SUBDIRECTORS DE DEPARTAMENT
SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE BIOLOGIA
Sr. Antoni Martínez Taberner
SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE BIOLOGIA FONAMENTAL I
CIÈNCIES DE LA SALUT
Sra. Magdalena Gianotti Bauzà
SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
Sr. Pere Palou Sampol
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
SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE DRET PÚBLIC
Sra. Lourdes Ramis Rebassa
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
LINGÜÍSTICA GENERAL
Sr. Pere Rosselló Bover
SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENT
MODERNA I LLATINA
Sra. Magdalena Catrain González

DE

DE

FILOLOGIA

FILOLOGIA

CATALANA

I

ESPANYOLA,

SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE FILOSOFIA I TREBALL SOCIAL
Sr. Alexandre Miquel Novajra
SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE FÍSICA
Sr. Josep Lluís Ballester Mortes
SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENT D’INFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Sra. Pilar Ferrer de Sant Jordi Montaner
SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA
Sr. Antoni Gomila Benejam
SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE QUÍMICA
Sra. Catalina Genestar Julià
SECRETARIS DE DEPARTAMENT
SECRETARI DEL DEPARTAMENT DE BIOLOGIA
Sr. Rafael Bosch Zaragoza
SECRETARI DEL DEPARTAMENT DE BIOLOGIA FONAMENTAL I CIÈNCIES
DE LA SALUT
Sr. Josep Antoni Tur Marí
SECRETARI DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
Sr. Francesc X. Ponseti Verdaguer
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
INFORMÀTICA
Sr. Ricardo Alberich Martí

DE

CIÈNCIES

SECRETARI DEL DEPARTAMENT DE DRET PRIVAT
Sr. Javier González de Alaiza Cardona

MATEMÀTIQUES

I

SECRETÀRIA DEL DEPARTAMENT DE DRET PÚBLIC
Sra. Maria Ballester Cardell
SECRETARI DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA APLICADA
Sr. F. Javier Capó Parrilla
SECRETÀRIA DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA DE L’EMPRESA
Sra. Maria Llompart Bibiloni
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 PSICOLOGIA
Sr. Jordi Llabrés Bordoy
SECRET DEL DEPARTAMENT DE QUÍMICA
Sra. Susana Simal Florindo
DEGANS
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
VICEDEGANS
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 Terrassa
Sr. Jaume Guiscafrè Danús
Sr. Pere Joan Brunet Estarellas
Sr. Antonio Bernat Vistarini
Sr. Miquel Josep Deyà Bauzà
Sr. Alexandre Miquel Novajra
Sra. Maria Juan Garau
VICEDEGANS DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES
Sr. Joan Jesús Fiol Arbós
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
EMPRESARIALS
Sr. Javier Rey-Maquieira Palmer
Sra. M. Magdalena Massot Perelló

DE

CIÈNCIES

ECONÒMIQUES

SECRETARIS
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

I

SECRETÀRIA DE LA FACULTAT DE PSICOLOGIA
Sra. Immaculada Sureda Garcia
SECRETARI DE LA FACULTAT DE DRET
Sr. Antonio Conde Tejón
SECRETARI DE LA FACULTAT
EMPRESARIALS
Sr. Bartolomé Deyà Tortella

DE

CIÈNCIES

ECONÒMIQUES

I

DIRECTORS D’ESCOLA UNIVERSITÀRIA
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
SUBDIRECTORS D’ESCOLA UNIVERSITÀRIA
SUBDIRECTOR DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’ESTUDIS EMPRESARIALS
Sr. Pedro Antonio Rivas Yarza
SUBDIRECTORES DE L’ESCOLA
FISIOTERÀPIA
Sra. Julia Gallo Estrada
Sra. Berta Paz Lourido

UNIVERSITÀRIA

D’INFERMERIA

SUBDIRECTORA DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TURISME

I

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
SECRETARIS
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
ESCOLA D’HOTELERIA
DIRECTORA DE L’ESCOLA D’HOTELERIA
Il·lma. Sra. M. Antònia Garcia Sastre
SECRETARI
Sr. Onofre Martorell Cunill
GERENT
Sr. Juan José Galmés Ginard
DIRECTORS DE SERVEI
DIRECTOR DEL SERVEI DE RECURSOS AUDIOVISUALS
Sr. Miquel Oliver Ribas
DIRECTOR DEL SERVEI DE PUBLICACIONS I INTERCANVI CIENTÍFIC
Sr. Gabriel Jover Arbona
DIRECTOR DEL SERVEI DE BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ
Sr. Miquel Pastor Tous
DIRECTORA DEL SERVEI D’ACTIVITATS CULTURALS
Sra. Bàrbara Obrador Rosselló

DIRECTORA DEL SERVEI DE RELACIONS INTERNACIONALS
Sra. M. Esther Garcia Buades
DIRECTOR DEL SERVEI LINGÜÍSTIC
Sr. Jaume Guiscafré Danús
DIRECTOR DELS SERVEIS CIENTIFICOTÈCNICS
Sr. Antoni Costa Torres
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. Gabriel Fontanet Nadal
DIRECTORS DE LABORATORI
DIRECTOR DEL LABORATORI EN CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA
Sr. Antoni Pons Biescas
DIRECTOR DEL LABORATORI DE BIOLOGIA MOLECULAR I NUTRICIÓ
Sr. Andreu Palou Oliver
DIRECTOR DEL LABORATORI DE RECERCA I DOCUMENTACIÓ TURÍSTICA
Sr. Eugeni Aguiló Pérez
DIRECTOR DEL LABORATORI D’INVESTIGACIÓ EN LITIASI RENAL
Sr. Felicià Grases Freixadas
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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.
Presentació de la Casa de Menorca a Mallorca per als estudiants i PAS menorquins a
la UIB, el dia 26 de novembre de 2003.

2 DADES DE L’ALUMNAT
2.1 DADES DE L’ALUMNAT
2.1.1 Alumnes matriculats
Estudiants (títols oficials)1
Administració i Direcció d’Empreses
Arquitecte Tècnic
Biologia
Bioquímica (segon cicle)
Dret
Economia
Educació Social
Empresarials
Enginyer en Informàtica (segon cicle)
Enginyer Tècnic de Telecomunicació,
especialitat en Telemàtica
Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió
Enginyer Tècnic, esp. Electrònica Industrial
Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes
Enginyer Tècnic Agrícola, esp.
Hortofructicultura i Jardineria
Filologia Anglesa
Filologia Catalana
Filologia Hispànica
Filosofia
Física
Fisioteràpia
Geografia
Història
Història de l’Art
Infermeria
Matemàtiques
Mestre
Educació Especial
Educació Física
Educació Infantil
Educació Musical
Educació Primària
Llengua Estrangera
Pedagogia
Psicologia
Psicopedagogia (segon cicle)
Química

1

Les dades corresponen al curs 2002-2003.

2003-2004
639
185
486
59
812
437
220
1462
128
257
436
168
316
75
139
129
176
186
126
225
158
262
345
449
84
123
255
285
182
237
241
403
518
177
219

Treball Social
Turisme
Títol Superior de Turisme
Gradual en Estudis Inmobiliaris

296
822
94
31

Escoles adscrites
Mestre, Educació Especial
Mestre, Educació Física
Mestre, Educació Infantil
Mestre, Educació Musical
Mestre, Educació Primària
Mestre, Llengua Estrangera
Relacions Laborals
Turisme, Felipe Moreno
Turisme Consell Insular
Formentera

90
162
203
32
100
40
620
378
159

d’Eivissa

i

13.626

2.1.2 ALUMNES QUE ACABEN ELS ESTUDIS
Aquesta relació correspon als alumnes que varen finalitzar els estudis el curs 2002-2003.


(QVHQ\DPHQWV
Químiques
Físiques
Biològiques
Dret
Filologia Catalana
Filologia Hispànica
Filosofia
Psicologia
Pedagogia
Geografia
Història
Història de l'Art
Economia
LADE
Matemàtiques

44
20
56
154
26
20
19
61
54
26
29
39
69
58
16


(QVHQ\DPHQWV
Empresarials
Infermeria
Mestre, Educació Física
Mestre, Educació Infantil
Mestre, Educació Musical
Mestre, Educació Primària
Mestre, Llengua Estrangera
ET Informàtica de Gestió
ET Informàtica de Sistemes
ET Telemàtica
Turisme
Educació Social


100
70
57
97

32
50
41
24
30
93
105
54

Treball Social
Relacions Laborals
Mestre, Educació Física
(AG)
Mestre, Educació Infantil
(AG)
Mestre, Educació Musical
(AG)
Mestre, Educació Primària
(AG)
Mestre, Llengua Estrangera
(AG)
Turisme (Consell Insular
d’Eivissa I Formentera)

45
74
28
46

9
19
17
35

(QVHQ\DPHQWV

Bioquímica
Psicopedagogia
Enginyeria Informàtica
Títol Superior de Turisme

21
39
25

44

2.2 CONSELL D’ESTUDIANTS
Activitats
Octubre de 2003
Tria d’un alumne per a tasques d’administració.
Inici de la preparació de la Diada Cultural Universitària.
Participació al Fòrum Social de Mallorca.
Col·laboració amb l’entitat Caixa Nova per oferir beques de formació als alumnes de
la Universitat de les Illes Balears.
Novembre de 2003
Obtenció de més mobiliari per poder equipar la seu central i les delegacions
d’alumnes.
Participació a la V Trobada de representants juvenils del Triangle Jove a Barcelona.
Participació al I Aplec Progressista de representants d’alumnes dels Països Catalans.
Participació a la IV Escola de Tardor d’Universitaris Progressistes.
Suport a l’escrit per promoure l’ús del català de la docència de la UIB presentat per la
CEPC i el Voluntariat Lingüístic.
Col·laboració en la taula rodona «Literatura en Majúscules», organitzada per
l’associació Nou.
Participació en l’elaboració del Reglament de pràctiques en entitats públiques i
privades d’estudis de formació de postgrau de la UIB.
Participació en l’elaboració dels criteris per a la realització de pràctiques en empreses
per a estudiants i estudiantes universitaris estrangers que fan cursos d’idiomes de la
UIB.
Participació en l’elaboració del Programa TUOI - Titulats Universitaris a l’Ocupació.
Aplicació del Pla de l’Alumnat a la Facultat de Ciències.
Col·laboració amb la Fundació Universitat-Empresa per a la promoció del programa
Viure i Conviure

Diada Cultural Universitària 2003-2004:

Cicle de cinema d’animació en català.
A partir de les10 h, Exposició del còmic Esquitx, al hall de l'edifici Ramon Llull.
A partir de les 10 h, campanya d’informació i exposició «Aturem el mur», a càrrec de
la ONG Educació i Solidaritat, al hall de l’edifici Ramon Llull.
A partir de les10 h, paradeta de Comerç Just i Ben Amics al hall de l’edifici Guillem
Cifre de Colonya.
A partir de les10 h, paradeta d’Energy Control al hall de l’edifici Arxiduc Lluís
Salvador.
A partir de les10 h, paradeta de la Fundació Natura Park al hall de l’edifici Mateu
Orfila.
A partir de les10 h, paradeta de l’Associació ALAS al hall de l’edifici Gaspar
Melchor de Jovellanos.
A partir de les10 h, paradeta del Consell de la Joventut al hall de l’edifici Ramon
Llull.
10 h, rebuda dels alumnes de les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i
Formentera per part del director d’aquestes seus. Lloc: Residència d’Estudiants
Bartomeu Roselló-Pòrcel.
10 - 19 h, half pipe per a skaters, a càrrec de Roll and Rolle i SwitchPeople. Lloc:
explanada situada entre els edificis Beatriu de Pinós i prefabricat.
10 - 14 h, competició de futbol 7, a càrrec de CampusEsport. Inscripció prèvia, màxim
vuit equips. Lloc: instal·lacions esportives.
10 - 13 h, Trivial per videoconferència amb les seus de Menorca i d’Eivissa i
Formentera. Lloc: aula A07 de l’edifici Guillem Cifre de Colonya.
10 - 11 h, iniciació teòrica i pràctica a l’art de la dansa del ventre, a càrrec de
CampusEsport. Lloc: instal·lacions esportives.
10.30 - 12.30 h, projecció de la pel·lícula Animatrix, de diversos directors. Lloc: sala
d’actes de l’edifici Anselm Turmeda.
11 - 13 h, projecció de la pel·lícula Pulp Fiction, de Quentin Tarantino. Lloc: sala
d’actes de l’edifici Melchor Gaspar de Jovellanos.
11 - 12 h, iniciació teòrica i pràctica a la capoeira, a càrrec de CampusEsport. Lloc:
instal·lacions esportives.
12.30 - 14.30 h, jornada de programari lliure, a càrrec de BULMA. Lloc: aula 4 de
l’edifici Beatriu de Pinós.

11.30 - 13.30 h, taller de prevenció del VIH-SIDA, a càrrec de l’Associació de Lluita
Antisida de les Illes Balears (ALAS). Inscripció prèvia a la seu del Consell
d’Estudiants (edifici prefabricat), màxim 15 persones. Lloc: aula AA05 de l’edifici
Melchor Gaspar de Jovellanos.
12 - 13 h, iniciació teòrica i pràctica als balls, ritmes i percussions africans, a càrrec
de CampusEsport. Lloc: instal·lacions esportives.
12 - 13 h, conferència adreçada als alumnes de l’escola d’Hoteleria i Turisme «El
turisme a les Illes i arreu del món». Lloc: auditòrium de l’edifici Arxiduc Lluís
Salvador.
12.30 h, conferència «Una altra ciència és possible a l'escola: el moviment Ciència,
Tecnologia i Societat», a càrrec del doctor Ángel Vázquez Alonso. Lloc: aula 1 de
l’edifici Mateu Orfila.
12.30 - 13 h, cercavila pel campus.
12.30 - 13.30 h, conferència «Els jocs d’estratègia, simulació i rol: situació actual i
perspectives de futur», a càrrec del club Arioch. Lloc: aula 5 de l’edifici Anselm
Turmeda.
13 - 14 h, xerrada «Com es fa un còmic», a càrrec del dibuixant de còmic Tomeu
Morey. Hi col·labora Norma Còmics. Lloc: aula 15 de l’edifici Ramon Llull.
13 - 14 h, actuació de la colla castellera Gambirots de la UIB, al propileu.
13.15 h, demostracions de dansa del ventre, capoeira i danses africanes, a càrrec de
CampusEsport. Lloc: instal·lacions esportives.
15 - 17 h, programa de ràdio en directe, Flaix FM. Lloc: vestíbul de l’edifici Guillem
Cifre de Colonya.
15 - 17h, Trivial per videoconferència amb les seus de Menorca i d’Eivissa i
Formentera. Lloc: aula A05 de l’edifici Guillem Cifre de Colonya.
16 h taller de ball de bot, entre Guillem Colom Casasnovas i Ramon Llull.
16 - 21 h, partida oberta de rol, a càrrec del club Arioch. Lloc: aula A11 de l’edifici
Anselm Turmeda.
16 - 21 h, partida oberta de simulació amb figures històriques, a càrrec del club
Arioch. Lloc: aula A11 de l’edifici Anselm Turmeda.
16 - 20.30 h, torneig de truc. Inscripció prèvia a la seu del Consell d’Estudiants
(edifici prefabricat), màxim setze parelles. Lloc: bar de l’edifici Anselm Turmeda.
16 - 18 h, projecció de la pel·lícula Phantoms, de Joe Chappelle. Lloc: sala d’actes de
l’edifici Anselm Turmeda.

17.30 - 19 h, muntatge teatral Brossa-frègoli de Joan Brossa, a càrrec de la
Companyia Dionís. Lloc: Sala Magna de l’edifici Guillem Cifre de Colonya.
18 - 19 h, contacontes a càrrec de M. Rosa Porcell. Lloc: aula AA05 de l’edifici
Melchor Gaspar de Jovellanos.
19 - 20.30 h, combat de glosadors. Lloc: Sala Magna de l’edifici Guillem Cifre de
Colonya.
20 - 22 h, sopar popular (de franc) amb l’actuació de No Diguis Dois i a continuació
Wonderbrass. Lloc: davant l’edifici Mateu Orfila.
Carpa dance: a l'aparcament del Guillem Cifre, a partir de les 22.30 h.
Concerts, davant l’edifici Ramon Llull:
22.30 - 23.30 h: Bonsanka.
24.00 - 1 h: No Children.
1.30 - 3 h: La Gran Orquesta Republicana.
Col·laboració amb l’ONG Educació i Solidaritat a l’activitat Aturem el mur de
Palestina.
Desembre de 2003
Participació en les jornades de la Universitat de Pristina (Kosovo) dedicades al
moviment estudiantil.
Presentació del Pla de l’Alumnat.
Proposta de modificació i millora del Reglament Acadèmic de la Universitat de les
Illes Balears.
Proposta de modificació i millora del Reglament de Funcionament del Consell
d’Estudiants.
Adhesió a la Plataforma Autovia No.
Adhesió a la Plataforma per la continuïtat de Somràdio.
Adhesió al Manifest en defensa de la nostra llengua i de l’ensenyament en català.
Adhesió a la Plataforma contra la segona via de cintura.
Participació a la concentració per evitar el tancament de l’emissora Somràdio.
Adhesió al comunicat de la xarxa IJLV sobre la divisió dels ensenyaments de català i
valencià.
Creació i impuls de la campanya pel manteniment dels centres d’autoaprenentatge.

Promoció de la participació a les eleccions d’alumnes.
Ampliació del termini per presentar candidatures als diferents òrgans de
representació.

Gener de 2004
Aprovació de la modificació del Reglament de Funcionament Intern del Consell
d’Estudiants.
Elaboració i distribució d'un dossier informatiu sobre l'espai universitari europeu.
Organització de la conferència «Espai Universitari Europeu: dubtes i aclariments» a
càrrec dels caps d’estudis de Matemàtiques, Informàtica de Gestió, Informàtica de
Sistemes, Informàtica Superior i Telemàtica.
Organització de la conferència «Espai Universitari Europeu: dubtes i aclariments» a
càrrec de la degana de la Facultat de Ciències.
Organització de la conferència «Espai Universitari Europeu: dubtes i aclariments» a
càrrec del subdirector del Departament de Filologia Catalana i una professora titular
d'Història de l'Art.
Habilitació de tres sales d'estudi obertes les 24 hores tots els dies de la setmana a
l'edifici Anselm Turmeda per poder ser aprofitades com a sales d'estudi.
Organització del cicle de cinema El Planeta de los Simios.
Col·laboració amb el Voluntariat Lingüístic per organitzar un cicle de cinema amb
versions originals subtitulades al català.
Organització d'un cicle de cinema dedicat a Almodóvar.
Organització d'un cicle de cinema dedicat a Ricardo Franco.
Foment de la participació a les eleccions dels representants d'alumnes al Consell
d'Estudiants, Juntes de Facultat i Escoles i Consells de Departament.
Elaboració de cartells informatius per bon ús del «menjadoret» de l’aulari.
Elaboració de díptics informatius sobre les fites més importants aconseguides pel
Consell d'Estudiants.
Col·laboració amb el GOB per dur a terme la conferència «Autopistes i autovies sobre
el territori de Mallorca».
Adhesió a la campanya Aturem el mur de Palestina, organitzada per l'associació
universitària Educació i Solidaritat.

Adhesió a la manifestació organitzada pel GOB: Qui estima Mallorca no la destrueix.
Suport al Rectorat davant el rebuig a la política lingüística del Govern de les Illes
Balears.
Col·laboració amb l'Assemblea d'Estudiants de Filologia Catalana per organitzar la
tancada reivindicativa Prou d'agressions al català!.
Distribució de material per fomentar l'associacionisme i la participació dels joves dins
la societat facilitat pel Consell de la Joventut de les Illes Balears.
Ampliació de les sales d'estudi a Sa Riera.
Ampliació de sales d'estudi a l’aulari.
Febrer de 2004
Col·laboració amb el Consorci per al Foment de la Llengua Catalana per donar
publicitat als cursos de llengua catalana.
Participació amb la Direcció d’Universitats del Govern de les Illes Balears per a la
distribució d’ajudes a les associacions universitàries.
Col·laboració en les tasques de l’ONG Projecte Home.
Col·laboració amb el Servei de Biblioteca per a la difusió gratuïta d’El País.
Març de 2004
Col·laboració en les XI Jornades organitzades per la Junta de Psicologia.
Difusió de la tercera edició de la Fira de la Ciència.
Constitució del nou plenari del Consell d’Estudiants i tria de la nova permanent.
Organització del primer torneig de truc universitari.
Elaboració del manifest de rebuig als atemptats de Madrid.
Participació en l’assemblea constituent del nou Consell de la Joventut.
Instal·lació i difusió de l’exposició itinerant: «L’impacte paisatgístic de les noves
autovies sobre l’illa de Mallorca».
Participació i col·laboració a l’acte constituent del Fòrum Social Universitari.
Col·laboració amb l’associació d’estudiants NOU, 9! a la taula rodona sobre la
globalització.

Col·laboració amb la commemoració del Dia de la dona treballadora organitzat per la
Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans (CEPC)
Abril de 2004
Participació i col·laboració en el Fòrum Social Universitari.
Col·laboració amb la Fundació Universitat-Empresa.
Elaboració d’una proposta de reglament acadèmic de la Universitat de les Illes
Balears.
Organització de la conferència «Literatura i paisatge», a càrrec del professor de la
Universitat de les Illes Balears i escriptor Miquel Rayó.
Negociacions amb l’Ajuntament de Palma perquè els alumnes disposin de més llocs
destinats per a estudi durant els dies festius.
Col·laboració amb l’associació d’estudiants NOU, 9! a la taula rodona «Programa
europeu ERASMUS: llums i ombres».
Col·laboració amb la Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans (CEPC) amb la
Setmana Verda a la UIB.
Col·laboració per dur a terme un programa de ràdio internacional amb estudiants de la
Universitat de Costa Rica.
Difusió de la tercera edició de la Fira de la Ciència.

Maig de 2004
Col·laboració per dur a terme el III Congrés d’Estudiants de Filologia Catalana, que
tingué lloc els dies 5, 6 i 7, organitzat per l’Assemblea d’Estudiants de Filologia
Catalana.
Col·laboració amb la presentació de la revista de divulgació científica Omnis Cellula,
organitzada per l’Associació d’Estudiants de Biologia (AEBIO).
Col·laboració amb la Setmana del Món Casteller a la UIB, organitzada per la colla
castellera Gambirots de la UIB.
Col·laboració amb la conferència «Prevenció d’embarassos no desitjats i malalties de
transmissió sexual», a càrrec de Pilar Ferrer de Sant Jordi, professora de l’Escola
d’Infermeria i Fisioteràpia de la UIB.
Col·laboració amb el Vicerectorat d’Infraestructures i Medi Ambient i el Vicerectorat
d’Estudiants per disposar d’aules destinades a l’estudi a cada facultat durant el
període d’exàmens.

Col·laboració amb la Fundació Universitat-Empresa per difondre el serveis que
ofereix.
Reunions amb el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Palma perquè a la ciutat hi
hagi més espais per podes estudiar els caps de setmana i en període d’exàmens.
Difusió de la I Convocatòria d’ajuts de cooperació al desenvolupament: projectes de
cooperació, convocats per la Universitat de les Illes Balears i el Govern de les Illes
Balears.
Participació en la millora del reglament acadèmic de la UIB als diferents òrgans
universitaris.
Difusió de la crida per demanar voluntaris per assajar un nou producte dentifrici amb
efecte de blanquejament dental.
Presentació al campus de la UIB, juntament amb el Consell de la Joventut de les Illes
Balears, del Festival Mundial de la Joventut.

Juny de 2004
Preparació d’una campanya que promogui l’ús del català a la Universitat, juntament
amb el Vicerectorat d’Estudiants i el Voluntariat Lingüístic de la UIB.
Difusió dels cursos d’estiu de l’Estudi General Lul·lià.
Difusió del Festival Mundial de Joventut, que tindrà lloc els dies 8 i 14 d’agost de
2004 a Barcelona.
Difusió dels continguts del programa de televisió, adreçat a la comunitat universitària,
Campus 33 durant tota la temporada en què s’ha emès.
Difusió dels continguts del programa de televisió Horitzons XXI, durant tot el període
d’emissió.

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).
En aquest curs el Consell de Govern ha aprovat una nova normativa d’alumnes col·laboradors
mitjançant l’Acord normatiu núm. 6892, de 14 de juny, que regirà els criteris de selecció
d’alumnes col·laboradors a partir del proper curs acadèmic.
La disponibilitat pressupostària destinada a aquests alumnes per al curs 2003-2004 ha estat de
48.080 (quaranta-vuit mil vuitanta euros).
Els alumnes seleccionats per a aquest curs acadèmic es distribueixen de la manera següent:
Alumnes col·laboradors tipus a) i b)
Tipus a)
Facultat de Ciències, 61 alumnes
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, 16 alumnes
Facultat de Dret, 5 alumnes
Facultat d’Educació, 16 alumnes
Facultat de Filosofia i Lletres, 41 alumnes
Facultat de Psicologia, 10 alumnes
Escola Universitària d’Infermeria, 5 alumnes
Escola Politècnica Superior, 10 alumnes
Escola Universitària de Turisme, 2 alumnes
Tipus b)
29 alumnes
Així mateix han participat sis alumnes col·laboradors al Servei de Biblioteca i Documentació.

2.4 BECARIS
Nombre
de
d’alumnes beques Renúncies
becaris denegades
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 Treball Social
Escola Univ. de Turisme
Escola Univ. de Graduats Socials
Escola Univ. Prof. EGB Alberta Giménez
Esc. Univ. Turisme del C. Ins. d'Eivissa i
Formentera
Esc. Univ. Turisme Felipe Moreno
TOTAL

93
42
305

51
21
128

75
143
52
168
37
129
40
72
25
48
18

33
75
21
100
28
65
20
51
20
43
22

22
1.269

18
696

1
1

4
1

7

Total de
sol·licituds

144
63
434
109
218
73
268
65
198
60
124
45
91
40
40
1.972

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

DEPARTAMENT
CIÈNCIES HISTÒRIQUES I
TEORIA DE LES ARTS

CU

TU
2

CEU

TEU

TOTAL
2

CURS 20003-04
DEPARTAMENT

TU
CEU TEU Ajudant Ajudant P.Contr. P.Col.lab. Visitant
interins interins interins
Dr.
Dr.
2
1
1

BIOLOGIA
C. HISTÒRIQUES I T. DE LES ARTS
C. MATEMÀTIQUES I INFORMÀT.
DRET PRIVAT
DRET PÚBLIC
ECONOMIA I EMPRESA
ECONOMIA APLICADA
ECONOMIA DE L'EMPRESA
FILOLOGIA CATALANA I L. G.
FILOLOGIA ESPANYOLA, MO
2
FILOSOFIA I TREBALL SOCIAL
FÍSICA
CIÈNCIES DE LA TERRA
CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ
PSICOLOGIA
QUÍMICA
BIOLOGIA FONAMENTAL I C. S.
INFERMERIA I FISIOTERÀPIA

TOTAL

2

2
2
1

1

2
2

2

1

2
5

1

2
1
1
0

1
1

9

6

2

As.
6h.

As. As. TOTAL TOTAL
TOTAL
4h. 3h. INTERINS
CONTRACTGENERAL
4
2
5
0
15
15
1
2
0
3
3
2
2
8
0
12
12
3
0
3
3
1
3
0
4
4
0
0
0
4
7
0
13
13
3
6
0
12
12
0
1
1
5
1
6
2
12
14
1
1
3
0
7
7
2
6
2
0
15
15
1
1
0
2
2
3
8
21
0
34
34
2
3
0
5
5
1
0
2
2
3
0
4
4
3
3
12
1
20
21
21
38
82
3
164
167

L'estadística del curs 2003-04 s'ha obert amb la convocatòria de places de 20.09.03 i s'ha tancat amb la convocatòria de 09.09.04.

PLACES DOTADES

DEPARTAMENTS NUMERARIS
CU CU
TP

(setembre de 2 TC

TU TU CEU CEU TEU TEU TP CU
TC TP TC TP TC 6 H 4 H

B. Fonament
Infermeria
Biologia
C. Històriq
C. Matemàti
Dret Privat
Dret Públic
Econ. de l'
Econ. Aplic
Fil. Catala

3

7

7
7
10
6
8
2
4
5

14
17
15
13
10
9
13
10

Fil. Esp.,
Filosofia
Física
C. de la Te
C. de l'Edu
Psicologia
Química

4
3
9
3
7
2
8

TOTAL GLOBA 88

3

8
11
22
9
13
16
17
3

INTERINS

204

6
2
3

8
15
9
8
32
1
3
18
17
4

7
1
2
3
1
1

1

4

5
1
1
3
7
1

41

179

TU CEU TEU AJ

AJ Aj.UAj.U Aj. .contrP.Col.As. As. As. As. As. Emè- TOTAL
DR 2n.p
1r.p EU Dr.
6h. 4h. 3h. 2h 1h. rit

1
12

2
2

2
1
1

1

1
1

1

5
1
2
5

8

2

1

2

14

1
1

1
4

3
3

2
1

1
1

1

2

3
1
1
2

1
1

1
1
3
1

2

1
1

2

2

15
5
8
7
20
6
3
0

CONTRACTATS

1

1

31

2
4
1
1
2
1

1

1

18

5

5

1
6

1
2
2

3

18

2

2

16

1
10
3
3
13
2
1
4
3
3

2
4
3
3
15

9
3
6
1
15
3
1

4
5
3
1
18
1

10
6
2
7
41
7
3

81

72

185

1
7
3
2

5
46
6
7
13
13
12
4
3

1
1

33
91
54
40
119
44
49
64
54
31

1
1

2
2
1

1
2
1
4

5

4

64
38
67
33
128
42
37
988

3.3 PRESES DE POSSESSIÓ
Relació de membres del personal docent que varen prendre possessió durant el curs 20032004
Bartolomé Deyà Tortella

TEU Economia Financera i Comptabilitat

07-10-03

Miquel Antoni Beltran Munar

TEU Filosofia Moral

31-10-03

Jaume Andreu Galmés

TEU Història de l’Art

03-11-03

Margarita Tarabini-Castellani Aznar TU

Dret del Treball i de la Seguretat Social

05-11-03

Bernadí Gelabert Ferrer

TEU Geodinàmica

01-12-03

Sebastià Albertí Serrano

TEU Microbiologia

02-12-03

Xavier Busquets Xaubet

TEU Biologia Cel·lular

03-12-03

Maria Magdalena Payeras Capellà

TEU Enginyeria Telemàtica

09-12-03

Irene Nadal Gómez

TU

Dret Processal

07-01-04

Beatriz Verdera Izquierdo

TU

Dret Civil

07-01-04

Joan David Janer Torrens

TU

07-01-04

Francesca Roca Arañó

Dret Internacional Públic i Relacions
Internacionals
TEU Filologia Alemanya

Josefa Donoso Pardo

CU

Química Física

03-02-04

Miquel Josep Deyà Bauzà

TU

Història Moderna

20-02-04

Albert Sesé Abad
Óscar Alberto Calvo Ibáñez

TEU Metodologia de les Ciències del
Comportament
TEU Tecnologia Electrònica

26-02-04

Oreste Piro Perusín

TU

26-02-04

Antònia Paniza Fullana

TEU Dret Civil

02-03-04

Matilde Roca Telleria

TEU Filologia Anglesa

03-03-04

Eduard Ramon Ribas

TU

04-03-04

Víctor Martínez Moll

TEU Enginyeria Mecànica

08-03-04

Joana Salazar Noguera

TU

13-03-04

Rosa Arrom Loscos

CEU Dret Processal

17-03-04

Paula Oliver Vara

CEU Bioquímica i Biologia Molecular

30-03-04

Maria Tugores Ques

TU

Economia Aplicada

30-03-04

Francisco López Simó

CU

Dret Processal

30-03-04

Antoni Gamundí Gamundí

TEU Fisiologia

30-03-04

Berta Paz Lourido

TEU Infermeria

31-03-04

Carola de Benito Crosetti

TEU Tecnologia Electrònica

19-04-04

Francesc Oliver Rullan

TEU Economia Aplicada

26-04-04

Física de la Matèria Condensada

Dret Penal
Filologia Anglesa

08-01-04

20-02-04

Maria Sard Bauzà

TEU Economia Aplicada

06-05-04

Vicente Ramos Mir

TEU Economia Aplicada

06-05-04

Cristina Nicolau Llobera

TU

06-05-04

Ana María Rodríguez Guerrero

TEU Bioquímica i Biologia Molecular

06-05-04

Joan Ribot Riutort

TEU Bioquímica i Biologia Molecular

06-05-04

M. Pilar Sánchez-Cuenca López

TEU Infermeria

06-05-04

Margalida Miró Bonet

TEU Infermeria

06-05-04

Jaume Rosselló Nadal

TEU Economia Aplicada

06-05-04

Maria Núria Borrull Cubo

TEU Filologia Anglesa

06-05-04

Joana Maria Socias Camacho

TU

Dret Administratiu

06-05-04

Anselm M. Martínez Cañellas

TU

Dret Mercantil

06-05-04

Glòria Bosch Roig

TEU Filologia Alemanya

10-05-04

Llorenç Gil Vives

TEU Biologia Vegetal

24-05-04

Catalina Lladó Matas

TEU Arquitectura i Tecnologia de Computadors

25-05-04

Carmen Borràs Sansaloni

TU

25-05-04

Manuel A. Calvo Trias

TU

Personalitat, Avaluació i Tractament
Psicològic
Prehistòria

Francesca Llodrà Grimalt

TU

Dret Civil

14-06-04

Antoni L. Alcover Casasnovas

TEU Economia Aplicada

14-06-04

Maria Magdalena Romera Ciria

TEU Llengua Espanyola

28-06-04

Jordi Pericàs Beltran

CEU Infermeria

22-07-04

M. Antònia Ribas Bonet

TEU Economia Aplicada

05-08-04

M. Magdalena Brotons Capó

TEU Història de l'Art

16-08-04

Fisiologia

03-06-04

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 2003-04

1a PREFERÈNCIA

1a PREFERÈNCIA

Químiques

—

—

—

Físiques

—

—

—

130

161

34

Dret

—

—

—

Filologia Anglesa

80

80

7

Filologia Catalana

—

—

—

Filologia Hispànica

—

—

—

Filosofia

—

—

—

110

150

48

C. de l'Educació - Pedagogia

95

18

11

Geografia

—

—

—

Història

—

—

—

Història de l'Art

—

—

—

Economia

—





145

214

66

—

—

—

Biològiques

Psicologia

LADE
Matemàtiques

NOMBRE DE

NOMBRE DE

ENSENYAMENTS

OFERTA

SOL·LICITUDS

SOL·LICITUDS

ESTUDIS DE PRIMER CICLE

PLACES

CONV. JUNY

CONV. SETEMBRE

CURS 2002-03

1a PREFERÈNCIA

1a PREFERÈNCIA

Empresarials

—

—

—

Arquitectura Tècnica
Educació Social

80
60

233
86

35
25

Empresarials (Ext. Eivissa)

—

—

—

Empresarials (Ext. Menorca)

—

—

—

ET Agrícola, esp. Hortofructicultura i Jardin.

50

61

6

ET Industrial. Esp. Electrònica Ind.

80

110

25

ET Infomàtica de Gestió

105

121

16

ET Informàtica de Sistemes

105

107

28

—

—

—

80
100

317
222

17
11

Infermeria (Eivissa)

25

24

18

Infermeria (Menorca)

25

18

6

Mestre, Educació Especial
Mestre, Educació Especial (AG)

40
40

168
27

6
6

Mestre, Educació Física

60

174

20

Mestre, Educació Física (AG)

60

14

11

Mestre, Educació Infantil

60

258

11

Mestre, Educació Infantil (AG)

60

37

16

Mestre, Educació Musical

55

44

31

Mestre, Educació Musical (AG)

25

3

0

Mestre, Educació Primària

40

65

6

Mestre, Educació Primària (AG)

40

7

3

Mestre, Llengua Estrangera

55

57

5

Mestre, Llengua Estrangera (AG)

55

8

2

Mestre, Llengua Estrangera (Eivissa)





Mestre, Llengua Estrangera (Menorca)





ET Telemàtica
Fisioteràpia
Infermeria

Relacions Laborals

—

—

—

Treball Social

80

58

17

225

164

45

70

7

9

225

10

9

Turisme
Turisme Felipe Moreno (Maó)
Turisme Felipe Moreno (Palma)

4.1.1 ESTUDIS QUE ES PODEN CURSAR A LA UIB
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
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

Les universitats podran establir ensenyaments conduents a l’obtenció de diplomes i
títols propis, així com ensenyaments de formació continuada. Aquests diplomes i títols
no tindran els efectes que les disposicions legals atorguen als títols universitaris de
caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal.
Els títols propis de la UIB són els següents:
 Títols propis de grau: curs de primer cicle, estudi de primer cicle i estudi de segon
cicle.
 Títols propis de postgrau: expert universitari, especialista universitari i màster
universitari.
 Itineraris d’especialització.
 Títols progressius: tècnic universitari.
 Títols de formació bàsica: curs d’actualització professional, diploma i diploma
universitari.
A continuació us detallam els diferents títols propis de grau i progressius que
s’imparteixen actualment i que poden ser d’interès per als estudiants que inicien estudis
universitaris oficials a la UIB, pel fet que als títols propis de grau la forma d’accés serà
anàloga a la forma d’accés als estudis oficials universitaris, i als progressius, el dret
d’accedir-hi s’obté en el moment d’accedir a la titulació oficial que els dóna suport.
TÍTOLS PROPIS DE GRAU
Direcció Hotelera Internacional (curs de primer cicle)
Títol Superior de Turisme (estudi de segon cicle)
Estudi de primer cicle de Biologia
Estudi de primer cicle de Física
Estudi de primer cicle de Química
TITOLS PROGRESSIUS
Tècnic Universitari en Comptabilitat i Fiscalitat
Tècnic Universitari en Finances Empresarials
Tècnic Universitari en Gestió de Recursos Humans
Tècnic Universitari en Comercialització i Gestió d’Empreses en la Societat de la
Informació
Tècnic Universitari en Enginyeria Química
ALTRES ESTUDIS
Estudis del Consorci Escola d’Hoteleria
Pedagogia
Psicologia
Psicopedagogia (estudis de segon cicle) (Palma, Eivissa i Menorca)
Química
Enginyeries:
Enginyer en Informàtica (estudis de segon cicle)

TÍTOLS PROPIS I ALTRES ESTUDIS
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Educació Social

5

5

6,35

1,103

60

ET Agrícola. Esp. Hortofructic. i Jardineria

5

5

5,5

1,63

50

ET Industrial. Esp. Electrònica Industrial

5

5

5,05

2,335

80

ET en Informàtica de Gestió

5

5

1

105

ET en Informàtica de Sistemes

5

5

Filologia Anglesa

5

5

1

5

1

5

105
80

Fisioteràpia

5,92*

7

6,95

2,23

5

Infermeria

5,64*

7,6

6,75

1,83

100

80

Infermeria (Eivissa)

5

5

6,65

1,2

25

Infermeria (Menorca)

5

6,8

6,4

2,25

25

5,94

5,9

6,7

2,197

40

5

5

6

2,016

40

5,72

6,1

Mestre: Educació Especial
Mestre: Educació Especial (Alberta Giménez)
Mestre: Educació Física
Mestre: Educació Física (Alberta Giménez)
Mestre: Educació Infantil

5

6,45

1,814

60

5.05

1

60

6,26

6,375

6,3

1,995

Mestre: Educació Infantil (Alberta Giménez)

5

5

6

1,787

60

Mestre: Educació Musical

5

5

5

1

55

5,62

5

6,35

1,685

40

5

5

5

1,175

40

Mestre: Llengua Estrangera

5

5

6,25

1,77

55

Mestre: Llengua Estrangera (Alberta Giménez)

5

5,3

1

55

Pedagogia

5

5,8

1

95

Psicologia

5

5

5,7

1,57

110

Treball Social

5

5

5,95

1,72

Turisme

5

5

5

1

Mestre: Educació Musical (Alberta Giménez)
Mestre: Educació Primària
Mestre: Educació Primària (Alberta Giménez)

5

60

25

Turisme (Felipe Moreno)

5

5

Turisme (Felipe Moreno-Maó)

5

5

*

5,1

5

80
225
225

5

70

Amb opció concordant.

No hi ha adjudicacions
No hi ha sol·licituds
* 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.
En aquelles titulacions que tenen més demanda que oferta de places, el darrer alumne admès marca la nota de tall.
Les notes de tall són orientatives, serveixen perquè els alumnes que demanin plaça en cursos posteriors sàpiguen més o
menys quina qualificació han de tenir per obtenir-la.

4.2. Cursos de doctorat
4.2.1. Títols dels programes i departaments responsables per a
l’obtenció del títol de doctor per la Universitat de les Illes Balears.
Cursos 2003-2004
Departament de BIOLOGIA
Programa de doctorat de Biologia
Departament de BIOLOGIA FONAMENTAL I CIÈNCIES DE LA SALUT
Programa de doctorat de Biologia Fonamental
Departament de BIOLOGIA FONAMENTAL I CIÈNCIES DE LA SALUT
Programa de doctorat de Ciències Mèdiques Bàsiques
Departament de BIOLOGIA FONAMENTAL I CIÈNCIES DE LA SALUT
Programa de doctorat interuniversitari de Nutrició i Metabolisme
Departament de BIOLOGIA FONAMENTAL I CIÈNCIES DE LA SALUT
Programa de doctorat de Nutrició Molecular
Departament de CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ
Programa de doctorat en Investigació i Innovació en Educació
Departament de CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
Programa de doctorat interuniversitari en Educació Ambiental
Departament de CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
Programa de doctorat interuniversitari en Tecnologia Educativa
Departament de CIÈNCIES DE LA TERRA
Programa de doctorat de Geografia
Departament de CIÈNCIES HISTÒRIQUES I TEORIA DE LES ARTS
Programa de doctorat sobre Perspectives Metodològiques de la Investigació Històrica
i Historicoartística
Departament de CIÈNCIES MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA
Programa de doctorat de Matemàtiques
Departament de CIÈNCIES MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA
Programa de doctorat d’Informàtica
Departament de DRET PRIVAT
Programa de doctorat de Dret Privat

Departament de DRET PÚBLIC
Programa de doctorat de Dret Públic
Departament d'ECONOMIA APLICADA
Programa de doctorat de Globalització econòmica i Benestar Social: Perspectives des
de la Història econòmica
Departament d’ECONOMIA APLICADA
Programa de doctorat internacional d’Economia del Turisme i del Medi Ambient
Departament d’ECONOMIA DE L’EMPRESA
Programa de doctorat d’Economia de l’Empresa
Departament de FILOLOGIA CATALANA I LINGÜÍSTICA GENERAL
Programa de doctorat de Filologia Catalana i Lingüística General
Departament de FILOLOGIA ESPANYOLA, MODERNA I LLATINA
Programa de doctorat de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina
Departament de FILOSOFIA I TREBALL SOCIAL
Programa de doctorat de Filosofia
Departament de FILOSOFIA I TREBALL SOCIAL
Programa de doctorat interuniversitari dels Primats i l’Origen de l’Home
Departament de FÍSICA
Programa de doctorat de Física
Departament de PSICOLOGIA
Programa de doctorat de Psicologia
Departament de QUÍMICA
Programa de doctorat de Química
Departament de QUÍMICA
Programa de doctorat interuniversitari de tercer cicle nacional de Química Teòrica

4.2.2. Programes de doctorat per departaments
BIOLOGIA
PROGRAMA DE DOCTORAT DE BIOLOGIA
PROGRAMA DE DOCTORAT CURS ACADÈMIC 2003-2004
BLOC A
a) Cursos organitzats pel Departament.
A continuació s’indiquen els títols dels cursos amb el nombre de crèdits assignats.
Seguidament hi ha els programes de cada curs amb els extractes dels currículums dels
professors que els impartiran. L'alumne haurà de fer en aquest bloc un mínim de quinze
crèdits.
El curs 2003-2004 s’impartiran els cursos de doctorat següents:
—8065 Receptors per a neurotransmissors (3 crèdits). J.A. Garcia Sevilla.
—8312 Biodiversitat: una aproximació des del món vegetal (3 crèdits). J. Rita Larrucea,
M. Mus Amézquita i G. Bibiloni Oliver
—8314 Ecologia del Fitoplàncton (3 crèdits). G. Moyà Niell
—8322 Impactes ambientals sobre el medi marí (3 crèdits). I. Moreno Castillo i S.
Deudero Company
—8327 Metodologia d’estudi dels receptors (3 crèdits). A. Miralles Socias i G. Olmos
Bonafé
—8341 Anàlisi i avaluació de programes públics amb impacte sobre el medi natural (3
crèdits). A. Bennàssar Roig
—9589 Biologia de la conservació i recuperació de la flora i comunitats litorals
terrestres (3 crèdits). L. Llorens Garcia i L. Gil Vives

—9590 Ecofisiologia de les plantes en condicions mediterrànies I. Avanços conceptuals
i metodològics en Ecofisiologia (3 crèdits). M. Ribas-Carbó

—9591 Ecofisiologia de les plantes en condicions mediterrànies II. Respostes de les
plantes a la sequera (3 crèdits). H. Medrano Gil

—9592 Ecofisiologia de les plantes en condicions mediterrànies III. Ecofisiologia de la
vegetació mediterrània (3 crèdits). J. Flexas Sans
—9596 Biologia de la conservació d'espècies animals: aspectes demogràfics, ecològics i
genètics (7 crèdits). E. Petitpierre Vall, C. Juan Clar, J. A. Alcover Tomàs i D. Jaume
Llabrés.
—9597 Aplicació de recursos informàtics a la Biologia (7 crèdits). A. Bennàssar
Figueras, P. Escribá Ruiz, C. Juan Clar i A. Miralles Socias
—9484 Ciclo celular y sus alteraciones: el cáncer ( 3 crèdits) P. Escribá Ruiz
—9485 Genètica Molecular Evolutiva (4.5 crèdits) J. A. Castro Ocón, M. Ramon
Juanpere i A. Picornell Rigo.
—9486 Genètica Molecular Humana (4.5 crèdits) M. Ramon Juanpere, J. A. Castro
Ocón i A. Picornell Rigo.
—9487 Estadística i disseny d'experiments I (3 crèdits). J. Cifre Llompart.
—9494 Ecologia i Educació Ambiental. (3 crèdits) G. Ramon Pérez de Rada
—9497 Biotecnologia Ambiental I (6 crèdits). J. Lalucat Jo i E. García-Valdés Pukkits
—9498 Morfometría, aplicaciones teóricas y prácticas (3 crèdits). L. Gállego Castejón
—9499 Mecanismos de patogenicidad en bacterias Gram negativas (6 crèdits). S.
Albertí Serranoi R. Bosch Zaragoza
—9551 Restauració d'Ecosistemes i Paisatges (3 crèdits). A. Martínez Taberner
—9559 Avaluació, conservació i restauració de sòls (3 crèdits). J. Vadell Adrover
—9566 Control biològic de plagues agrícoles i d'interés sanitari. Models matemàtics en
Biologia (6 crèdits) A. Alemany Ferrà, M.A. Miranda Chueca i R. Prohens Sastre
—9567 Bases per a la gestió dels ecosistemes forestals (3 crèdits) C. García Plé
9568 Ecologia del paisatge: una aplicació als espais turístics de la mediterrania (3
crèdits) M. Morey Andreu

DEPARTAMENT DE
BIOLOGIA FONAMENTAL
I CIÈNCIES DE LA SALUT
1-PROGRAMA DE DOCTORAT DE BIOLOGIA FONAMENTAL
BLOC A
A.1. Cursos propis del programa

• 9602 Directrius i rutines per a l’ús dels animals de laboratori (4 crèdits). J. A. Tur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marí i R. M. Prieto Almirall.
9604 Interrelacions metabòliques i patològiques dels nutrients (3 crèdits). F. J.
García Palmer i M. Gianotti Bauzà.
9605 Aproximació a la bioquímica i biologia molecular del control del pes corporal
(3 crèdits). A. Palou Oliver i P. Oliver Vara.
8061 Bioquímica de l’alimentació (3 crèdits). A. Pons Biescas.
9606 Nutrició perinatal (3 crèdits). M. Gianotti Bauzà i F. J. García Palmer.
9826 Bases moleculars i nutricionals del càncer (3 crèdits). P. Roca Salom.
8849 Fisiologia del son (4 crèdits). R. V. Rial Planas, S. Esteban Valdés, C. Nicolau
Llobera i A. Gamundí Gamundí.
9011 Tècniques isotòpiques (3 crèdits). F. Barceló Mairata.
8850 Principis bàsics de l’experimentació en neurociències (4 crèdits). S. Esteban
Valdés, C. Nicolau Llobera, A. Gamundí Gamundí i F. Cañellas Dolç.
9569 Aproximació molecular al metabolisme lipoproteic. Aspectes nutricionals (3
crèdits). I. Lladó Sampol.
8093 Tècniques de biologia molecular (3 crèdits). M. L. Bonet Piña.
8540 Mecanismes moleculars del desenvolupament (3 crèdits). A. M. Proenza
Arenas.
8541 Noves eines en bioquímica i biologia molecular: tecnologies de la informació
(3 crèdits). J. Oliver Oliver.
8748 Teixit adipós i homeostàsia energètica (3 crèdits). C. Picó Segura.
8385 Origen, enregistrament, adquisició i processament de senyals temporals
biològics (3 crèdits). A. Gamundí Gamundí, R.V. Rial Planas i C. Nicolau Llobera.

DEPARTAMENT DE
BIOLOGIA FONAMENTAL
I CIÈNCIES DE LA SALUT

2-PROGRAMA DE DOCTORAT DE CIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES
BLOC A
Nombre màxim d’alumnes al programa: dotze.
A.1. Cursos propis del programa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8062 Principis bàsics de la regulació metabòlica (3 crèdits). A. Palou Oliver i J.
Ribot Riutort.
8061 Bioquímica de l’alimentació (3 crèdits). A. Pons Biescas.
9604 Interrelacions metabòliques i patològiques dels nutrients (3 crèdits). F. J.
García Palmer i M. Gianotti Bauzà.
8066 Documentació i metodologia de les ciències biomèdiques (3 crèdits). F. Bujosa
Homar.
8068 Psicofarmacologia clínica (3 crèdits). M. Roca Bennàsar.
8386 Actualització en Medicina Interna (3 crèdits). J. Buades Reinés i Dr. A. Bassa
Malondra.
9605 Aproximació a la bioquímica i biologia molecular del control del pes corporal
(3 crèdits). A. Palou Oliver i P. Oliver Vara.
9602 Directrius i rutines per a l’ús dels animals de laboratori (4 crèdits). J. A. Tur
Marí i R. M. Prieto Almirall.
9835 Estrès laboral en el personal sanitari (3 crèdits). J. Fornés Vives.
8849 Fisiologia del son (4 crèdits). R. V. Rial Planas, S. Esteban Valdés, M. C.
Nicolau Llobera i A. Gamundí Gamundí.
8850 Principis bàsics de l’experimentació en neurociències (4 crèdits). S. Esteban
Valdés, M. C. Nicolau Llobera, A. Gamundí Gamundí i F. Cañellas Dolç.
8851 Biomineralització patològica: urolitiasi (4,5 crèdits). F. Grases Freixedas,
A. Costa Bauzà i R. Prieto Almirall.
8097 Nutrició molecular: possibilitats tecnològiques (3 crèdits). F. Serra Vich.
8748 Teixit adipós i homeostàsia energètica (3 crèdits). C. Picó Segura.
9826 Bases moleculars i nutricionals del càncer (3 crèdits). P. Roca Salom.
Col·laboren en aquest curs: Dr. A. Gelabert-Mas (Hospital del Mar, UAB) i Dr. J.
Besalduch (Hospital Son Dureta/Policlínica Miramar).

•

•

•

8385 Origen, adquisició, enregistrament i processament de senyals temporals
biològics (3 crèdits). A. Gamundí Gamundí, R. V. Rial Planas i M. C. Nicolau
Llobera.
8387 El laboratori d’Immunologia en el diagnòstic clínic (3 crèdits). N. Matamoros
Florí. Col·laboren en aquest curs: Dr. J. Besalduch, Dr. C. Crespí, Dr. J. M. Ferrer,
Dr. J. Iglesias, Dr. R. Julià, Dr. J. Milà, Dr. Muñiz, Dr. J. Pons i Dra. Soler.
9619 Principi de l’ossiointegració (3 crèdits). P. Riutord Sbert, A. Pons Biescas i J.
A. Tur Marí.

A.1.1. Cursos en col·laboració amb doctors de l’Hospital Son Dureta
• 9833 Fisiopatologia respiratòria (3 crèdits). Dr. A. Agustí Garcia Navarro.
• 8388 Les al·lèrgies respiratòries. L'asma (3 crèdits). Dra. J. M. Román Piñana.
• 8824 Hipertensió arterial. Aspectes epidemiològics i fisiopatogènics (3 crèdits). Dr.
J. Forteza-Rey.
A.2. Cursos corresponents a altres programes de doctorat de la UIB
Com a norma general, es considerarà que es podran obtenir fins a un total de sis crèdits
mitjançant cursos corresponents a altres programes de doctorat d’aquesta universitat.
L’alumne farà l’elecció d’acord amb el seu tutor. Lògicament aquests cursos hauran
d’estar relacionats directament o indirectament amb matèries mèdiques o amb l’àrea
d’investigació elegida per l’alumne per fer la tesi doctoral.
S’inclouen explícitament en aquest apartat A.1. tots els cursos que pertanyen als
programes de doctorat que imparteix el Departament de Biologia Fonamental i Ciències
de la Salut.
S’inclouen també en aquest apartat els cursos de doctorat que pertanyen a programes
d’altres departaments de la UIB:
• 9050 Introducció a la química mèdica (3 crèdits). Á. García Raso. Programa de
doctorat del Departament de Química.
• 9486: Genética Molecular Humana (4,5 crèdits) M. Ramon Juanpere, J. A. Castro
Ocón i A. Picornell Rigo
• 8389 Imatges mèdiques digitals (3 crèdits). F. J. Perales López. Programa de
doctorat d’Informàtica.

DEPARTAMENT DE
BIOLOGIA FONAMENTAL
I CIÈNCIES DE LA SALUT
3-PROGRAMA DE DOCTORAT DE NUTRICIÓ MOLECULAR
BLOC A
A.1. Cursos propis del programa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8062 Principis bàsics de la regulació metabòlica (3 crèdits). A. Palou Oliver i J.
Ribot Riutort.
8061 Bioquímica de l’alimentació (3 crèdits). A. Pons Biescas.
9604 Interrelacions metabòliques i patològiques dels nutrients (3 crèdits). F. J.
García Palmer i M. Gianotti Bauzà.
9605 Aproximació a la bioquímica i biologia molecular del control del pes corporal
(3 crèdits). A. Palou Oliver i P. Oliver Vara.
9826 Bases moleculars i nutricionals del càncer (3 crèdits). P. Roca Salom.
9602 Directrius i rutines per a l’ús dels animals de laboratori (4 crèdits). J. A. Tur
Marí i R. M. Prieto Almirall.
9569 Aproximació molecular al metabolisme lipoproteic. Aspectes nutricionals (3
crèdits). I. Lladó Sampol.
9000 Regulació neuroendocrina de la ingesta alimentària (4 crèdits). Rial Planas, S.
Esteban Valdés, M. C. Nicolau Llobera i A. Gamundí Gamundí.
9606 Nutrició perinatal (3 crèdits). M. Gianotti Bauzà i F. J. García Palmer.
8093 Tècniques de biologia molecular (3 crèdits). M. L. Bonet Piña.
8097 Nutrició molecular: possibilitats tecnològiques (3 crèdits). F. Serra Vich.
8540 Mecanismes moleculars del desenvolupament (3 crèdits). A. M. Proenza
Arenas.
8541 Noves eines en bioquímica i biologia molecular: Tecnoloiga de la informació
(3 crèdits). J. Oliver Oliver.
8748 Teixit adipós i homeostàsia energètica (3 crèdits). C. Picó Segura.
8391 Regulació de l’expressió gènica per nutrients. Models experimentals (6
crèdits). P. Oliver Vara, J. Ribot Riutort, A. M. Rodríguez Guerrero.

DEPARTAMENT DE
BIOLOGIA FONAMENTAL
I CIÈNCIES DE LA SALUT
PROGRAMA DE DOCTORAT INTERUNIVERSITARI DE NUTRICIÓ I
METABOLISME
A.1) Cursos propis del programa
Cursos obligatoris
•

8852 Alimentació, dietètica i alteracions nutricionals (3 crèdits). Coordinadors: R.
Solà (URV), F. Serra (UIB) i X. Remesar (UB).

•

8853 Ciència bàsica de la nutrició (6 crèdits). Coordinadors: M. J. Salvadó (URV),
M. Gianotti (UIB) i J. A. Fernández (UB).

Cursos optatius
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8854 Alcohol, salut i malaltia (3 crèdits, URV). C. Richart, F. Vidal, C. Bladé, C.
Gutiérrez, M. Broch i T. Auguet
8855 Alimentació animal (3 crèdits, UB). M. Esteve.
8857 Bioinformàtica en nutrició (3 crèdits, UIB). P. Roca i J. Oliver.
8394 Disseny i anàlisi d’experiments (3 crèdits, URV). J. Fernández i T. Seguès, V.
Arija.
8455 Genòmica com a eina d’estudi del metabolisme (3 crèdits, URV). S. GarcíaVallvé, M. A. Montero i A. Romeu.
8860 Genètica molecular de la nutrició (6 crèdits, UIB). C. Picó, F. Serra i A. Palou.
9569 Aproximació molecular al metabolime liporoteic. Aspectes nutricionals (3
crèdits, UIB). I. Lladó.
9606 Nutrició perinatal (3 crèdits, UIB). M. Gianotti, F. J. García.
8864 Patologia nutricional (3 crèdits, URV). J. Salas-Salvadó, P. García-Lorda, M.
Bulló.
8865 Perspectives de la nutrició i seminaris d’investigació (3 crèdits, UIB-URVUB). Coordinadors: M. Alemany (UB), A. Palou (UIB), G. Pujadas (URV).

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

8866 Química dels aliments (3 crèdits, UB). M. Alemany.
8867 Tècniques de biologia molecular en nutrició (3 crèdits, UIB). L. Bonet.
8868 Tècniques de treball amb cultius cel·lulars (3 crèdits, URV). A. Ardèvol, M.
Blay Olivé.
8869 Utilització d’animals per a experimentació (4 crèdits, UB). F. Ventura.
8456 Seguretat en el laboratori (3 crèdits, UB). M. Alemany, X. Remesar, J. A.
Fernández.
8391 Regulació de l'expressió gènica per nutrients. Models experimentals (6 crèdits,
UIB). P. Oliver, J. Ribot, A. M. Rodríguez.
9620 Nutrició i càncer (3 crèdits, UIB). P. Roca A.M. Proenza.
9666 Estudi de l’efecte de l’alimentació en la qualitat de l’envelliment (3 crèdits,
UCO). Pérez Jiménez, F.Fuentes, R. Fernández, A. Blanco i J. López.
9667 Tècniques d’investigació aplicades a l’estudi de l’efecte saludable de
l’alimentació (3 crèdits, UCO, URV). J. López Miranda, F. Fuentes, R. Fernández
de la Puebla, A. Blanco Molina, Rosa Solà,
9668 Alimentació, lípids i arteriosclerosis.(4 crèdits, URV, UCO). R. Solà, L.
Masana, J. Ribalta, F. Pérez.
9669 Components bioactius dels aliments (3 crèdits, URV). C. Bladé, A. Ardévol, J.
Salvadó, L. Arola i M. Blay.
9683 Biotecnologia Computacional (3 crèdits, URV). G. Pujadas Anguiano.

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
CURS 2003-2004
METODOLOGIA D’INVESTIGACIÓ A L’EDUCACIÓ
-7126 Fonts de documentació bibliogràfica a traves d’Internet per a investigadors en
Educació (3 crèdits). Jaume Sureda Negre.
-8774 La investigació etnogràfica de la vida quotidiana a la l’aula (3 crèdits). Maria
Isabel Pomar Fiol.
-8775 La investigació-acció per a la transformació de la pràctica docent (3 crèdits).
Dolors Forteza Forteza.
- 8876 Anàlisi estadística de textos aplicada a l’anàlisi d’entrevistes i grups de discussió
(3 crèdits) Lluís Ballester Brage.
FONTS I MÈTODES EN LA TEORIA I LA HISTÒRIA DE L’EDUCACIÓ
-8459 La construcció social de la funció docent (3 crèdits) Bernat Sureda García.
-8460 Teoria de l’Educació: estat de la qüestió i delineaments d’investigació (3 crèdits).
Antoni Colom Cañellas.
-8461 La investigació històrico-educativa: tendències emergents (3 crèdits) Francesca
Comas Rubí.
-8880 La influència de les metodologies en el disseny dels models humans i educatius
(3 crèdits). Vicenç Jasso Garau.
FAMÍLIA I EDUCACIÓ
-7012 Instruments per a l’observació i avaluació de situacions educatives a la primera
infància. (3 crèdits) Maria Lluïsa Mir Pozo.
-7013 Primera infància i família: àmbits d’intervenció, línees de recerca i plantejament
metodològic (3 crèdits) Antònia Riera Jaume.
- 7014 La comunicació dins la relació adolescent-familia (3 crèdits) Josep A. Pérez
Castelló.
-7015 Disciplina a l’escola i a la família (3crèdits) Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
-7016 Família i dificultats d’aprenentatge (3crèdits) Begoña de la Iglesia Mayol.
-7017 Orientació i participació de les famílies en l’educació secundària (3crèdits) Maria
Teresa Adame Obrador.
-7018 La Teoria i la pràctica de la Resolució de conflictes i la mediació dins l’àmbit
familiar (6 crèdits). Immaculada Sureda Garcia i Patrícia Ferrà Coll.
EDUCACIÓ INTERCULTURAL PER AL DESENVOLUPAMENT
-7019 Immigració i educació intercultural (3 crèdits) Jordi Vallespir Soler
-8514 Educació per al desenvolupament (3crèdits) Herminio Domingo Palomares.

EDUCACIÓ NO-FORMAL
-7020 Innovació i Gestió d’Organitzacions d’Educació No Formal (3crèdits) Jaume
Oliver Jaume.
-7021 El treball educatiu dins l’educació no formal. Estratègies generals d’actuació
(3crèdits) Maria Immaculada Pastor Homs.
EDUCACIÓ ESPECIAL
-7022 Investigació aplicada a l’Educació Especial: el retràs mental (3crèdits) Joan Jordi
Muntaner Guasp.
-8464 La resposta a les necessitats educatives especiales en el marc de l’atenció a la
diversitat(3 crèdits) Sebastià Verger Gelabert.
LLENGUA, LITERATURA INFANTIL I EDUCACIÓN
-7023 Constructivisme i Didàctica del llenguatge escrit (3 crèdits) Ramon Bassa i
Martín
ANTROPOLOGIA DE L’EDUCACIÓ
-7024 El Cos humà: Territori de representació (3 crèdits) Gabriel Janer Manila
FORMACIÓ I TREBALL
-8476 Anàlisi de necessitats formatives (3crèdits) Miquel F. Oliver Trobat
-8770 La Formació i la inserció sociolaboral (3 crèdits) Francisca Salvà Mut
CIÈNCIA, TECNOLOGIA I EDUCACIÓ
-7025 Ciència i tecnologia: Formes d’apropar-nos a la realitat educativa (3crèdits) Joan
Carles Rincón Verdera.
-7026 L’Ensenyament de les ciències i la tecnologia des d’una perspectiva social (3
crèdits) Ángel Vázquez Alonso.
EDUCACIÓ FORMAL
-8463 Els processos de reforma, canvi i innivació educativa (3 crèdits) Maria Rosa
Rosselló Ramon.
-8465 Temes transversals i educació. Repercussió en la qualitat de vida (3crèdits)
Carmen Fernández Bennassar
-7027 Funció dels sistemes escolars en la transmissió o substitució lingüística (3 crèdits)
Bartomeu Quetglas Pons.

EDUCACIÓ ARTÍSTICA
-8898 La utilització bicromàtica com a recurs espressiu a la imatge plàstica (3 crèdits)
Antònia Dolç Company.
PRÀCTICA ESPORTIVA
-8471 La pràctica esportiva dels joves mallorquins (6 crèdits) Pere Palou Sampol i Fco.
Xavier Ponseti Verdaguer.
PSICOLOGIA I GÈNERE
-8882 Ciència, psicologia i gènere. La construcció de la identitat de gènere (3 crèdits)
Joana Colom Bauzà.
GERONTOLOGIA EDUCATIVA SOCIAL
7117 Consum de drogues en les persones majors. Estratègies d’intervenció’. Carmen
Orte Socías. UIB. (3 crèdits)
7120 Avaluació de les situacions de dependència de les persones majors. Lluís Ballester
Brage i Josep Lluís Oliver Torelló UIB (6 crèdits).
7121 Maltractament en les persones majors. Estratègies d’intervenció. Carmen Touza
Garma UIB (3 crèdits).
Cursos corresponents a altres programes de doctorat de la Universitat de les Illes
Balears
7082 Formes de convivència, xarxes informals d’atenció i dependència en les persones
majors. Maria Antònia Carbonero Gamundí (3 crèdits)

2.

PROGRAMA

DE

DOCTORADO

EN

TECNOLOGIA

EDUCATIVA,

MEDIANTE CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LAS UNIVERSIDADES
SIGUIENTES:
Programa organizado por el

convenio entre las Universidades de las Islas

Baleares, de Murcia, de Sevilla y Rovira i Virgili..

Cursos Obligatorios:
9540- La formación fexible entre la enseñanza presencial y la educaión a distancia:
Modelos y experiencias. Coordinación: Dr. Jesús Salinas (UIB) (3 créditos, anual,
fundamental).
9541- Investigación en tecnología educativa: Campos de Investigación. Coordinación:
Dr. Julio Cabero (US) (3 créditos, anual, Metodológica).
9542- Virtualidad y enseñanza. Coordinación: Dr. Francisco Martínez (UM) (3 créditos,
anual, Fundamental). TIC y globalización. La relativización del espacio y del tiempo.
9543- El nuevo rol del profesor en entornos tecnológicos. Coordinación: Dra. Mercè
Gisbert (URV) (3 créditos, Anual, Fundamental)
Cursos optativos:
9544- Formación y tecnologías de la información. Las tecnologías de la información en
el ámbito no formal.Coordinador: Dr. Angel-Pio González Soto (URV)
9545- Metodología en la investigación en Tecnología Educativa. Coordinador: Dr.
Bonifacio Jiménez (URV) (3 crèditos, Anual, Metodológica).
9546.- Nuevas herramientas para los entornos virtuales de educación. Coordinador: Dr.
Jordi Adell Segura (UJI) (3 créditos, Anual, Fundamental)
9547.- La comunicación educativa en los nuevos entornos de formación. Coordinadora:
Dra. Adolfina Pérez (UIB) (3 créditos, Anual, Fundamental)
9548.- Herramientas y entonos de trabajo cooperativo. Coordinación: Dra. M. Paz
Prendes (UM) (3 créditos, Anual, Fundamental)
9549.- La evaluación de medios y materiales de enseñanza. Coordinación: Dr. Julio
Barroso (US) (3 créditos, Anual, Fundamental)
7125.- La investigación sobre nuevas tecnologías en educación infantil.
Coordinador: Dr. Santos Urbina (UIB) (3 créditos, Anual, Fundamental).

9249.- Formación de profesores y nuevas tecnologías. Coordinadora; Dra. Rosalía
Romero (US) (3 créditos, Anual, Fundamental).

3. PROGRAMA DE DOCTORAT EN EDUCACIÓ AMBIENTAL
Programa organitzat per conveni entre les universitats: Autònoma de Barcelona,
Autònoma de Madrid, de Girona, Illes Balears, de La Laguna, de Santiago de
Compostel·la, de Sevilla i de València.
Contingut del programa:
Assignatures obligatòries
—9363 Fonts d’informació i documentació en educació ambiental (3 crèdits).
—9364 Tècniques d’investigació i avaluació de la qualitat aplicades a l’educació
ambiental (4 crèdits).
—9365 Models d’educació ambiental (3 crèdits).
Assignatures optatives
9532 Models d’aprenentatge i estratègies d’educació ambiental (3 crèdits).
9533 Educació per a la sostenibilitat i desenvolupament comunitari (3 crèdits).
9534 Comportament humà i medi ambient (3 crèdits).
9535 Processos de percepció, comprensió i comunicació en el camp ambiental (3
crèdits).
9536 Educació, societat, tecnologia i medi ambient (3 crèdits).
9537 Educació ambiental i sostenibilitat local. Desenvolupament d’estratègies
d’educació ambiental (3 crèdits).
9538 Anàlisi i elaboració de programes i materials de divulgació científica i ambiental
(3 crèdits).
9539 Ecoauditories educatives (3 crèdits).

DEPARTAMENT DE
CIÈNCIES HISTÒRIQUES I TEORIA DE LES ARTS

PROGRAMA DE DOCTORAT D’HISTÒRIA –HISTÒRIA DE L’ART
II. PROGRAMA DE DOCTORAT
BLOC A
a) Cursos organitzats pel Departament.
A continuació s’indiquen els títols dels cursos amb el nombre de crèdits assignats. Els
programes detallats de cada curs, amb els currículums dels professors que els
impartiran, s’inclouen més endavant.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8481 La guerra de Successió a la Corona d’Espanya (3 crèdits). J. Juan Vidal.
9076 La concepció tràgica de la Història de Tucídides (3 crèdits). J. J. Torres
Esbarranc.
8482 Finances i fiscalitat medieval (3 crèdits). P. Cateura Bennàsser.
9074 Anàlisi de contingut de premsa (3 crèdits). M. Duran Pastor.
9276 Fotografia i art. Contactes i influències (3 crèdits). M. Seguí Aznar.
8336 La incidència del model nòrdic a la pintura europea del segle XVII (3 crèdits).
M. Gambús Saiz.
8337 Fonts literàries per a l’estudi de l’urbanisme (3 crèdits). J. Morata Socias.
8586 Política, societat i cultura a l’època de la Restauració a les Illes Balears (3
crèdits). A. Marimon Riutort.
8483 La gestió de l'estat modern: monarquia autoritària i monarquia absoluta a
França (3 crèdits). M. J. Deyà Bauzà.
8484 Els marcs de la història contemporània (3 crèdits). I. Moll Blanes.
9581 La navegació prehistòrica i protohistòrica en el Mediterrani (3 crèdits). V.
Guerrero Ayuso.
9582 La vida quotidiana a la Mallorca baixmedieval (3 crèdits). M. Barceló Crespí.
9739 La premsa, la ràdio i la televisió des d’una perspectiva històrica. Societat i
comunicació a les Illes Balears al segle XX (3 crèdits). S. Serra Busquets.
9584 Historiografia de la Història de l’Art i problemàtica metodològica (3 crèdits).
C. Cantarellas Camps.
9585 La teoria social de l’art (3 crèdits). F. J. Falero Folgoso.
8588 L’espai escènic de l’arquitectura en el còmic (3 crèdits). F. Lladó Pol.

•
•
•
•
•
•

9757 La municipalització Flavia a Hispania (3 crèdits). M. L. Sánchez de León.
9588 Formes de relació interpersonal a la Hispània antiga: hospitium i patronat (3
crèdits). E. García Riaza.
8899 Fonts per a l’estudi de les arts plàstiques des del 1945 (3 crèdits). M. J. Mulet
Gutiérrez.
8900 Aspectes iconogràfics de la pintura gòtica mallorquina (3 crèdits). S. Sabater
Rebassa.
8486 Tecnologia dels estris prehistòrics (3 crèdits). M. Calvo Trias.
9758 La dona mallorquina i el seu rol polític, social, domèstic i familiar a l’època
medieval (3 crèdits) J. Sastre Moll

DEPARTAMENT DE
CIÈNCIES DE LA TERRA
PROGRAMA DE DOCTORAT DE GEOGRAFIA
PROGRAMA DE DOCTORAT
BLOC A
A continuació s’indiquen els títols dels cursos organitzats pel Departament amb el
nombre de crèdits assignats. Els cursos que es duran a terme durant el curs 2003-2004 i
els programes de cada curs, amb els currículums dels professors que els faran, es
detallen tot seguit.
a) Cursos organitzats pel Departament
• 9388 Turisme i territori: els impactes (4 crèdits). C. Picornell Bauzà.
• 8480 Estratigrafia seqüencial i plataformes carbonatades (4 crèdits). L. Pomar
Gomà.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8721 Geomorfologia estructural (3 crèdits). B. Gelabert Ferrer i J. Giménez García.
8722 La caracterització hidrològica en conques de drenatge (3 crèdits). C. García
García.
8758 Dinàmica de sistemes platja-duna (4 crèdits). J. Servera Nicolau.
8829 Problemàtica mediambiental del carst (4 crèdits). J. Fornós Astó.
8917 Els canvis socials del turisme: una visió geogràfica (4 crèdits). M. Seguí
Llinàs.
9684 Transport i turisme a l’Europa de les regions (3 crèdits). J. M. Seguí Pons.
9687 La cartografia de les Illes Balears, història i evolució (4 crèdits). A. Ginard
Bujosa.
9688 Turisme i recreació al medi natural (3 crèdits). M. Blázquez Salom.
9689 Turisme i migració: una estreta relació en un món globalitzat (4 crèdits). P.
Salvà Tomàs.
9694 Noves perspectives en la ordenació del territori (6 crèdits). P. Brunet Estarellas
i J. M. González Pérez.
9695 Avaluació dels impactes del canvi climàtic i de l’adaptació (3 crèdits). M.
Laita Ruiz de Asúa.
9696 Geografia i Toponímia (4 crèdits). A. Ordinas Garau i M. Grimalt Gelabert.

•

9697 Caracterització del clima històric a partir de fonts documentals. (3
crèdits). M. Grimalt Gelabert

•

9698 Les transformacions dels espais rurals a les societats desenvolupades (4
crèdits). J. Binimelis Sebastián.
9699 Impactes territorials i socioambientals de la urbanització a Amèrica
Llatina (3 crèdits) J. M. Petrus
9729 Hidrologia i gestió d’Aigües subterrànies ( 3 crèdits) A. Rodríguez Perea
9738 Política urbanística d’Ordenació territorial a les Illes Balears a l’època
turística (3 crèdits). O. Rullan Salamanca

•
•
•

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA

1- PROGRAMA DE DOCTORAT DE INFORMÀTICA
I. PROGRAMA DE DOCTORAT EN INFORMÀTICA
BLOC A
a) Cursos organitzats pel Departament.
A continuació s’indiquen els títols dels cursos amb el nombre de crèdits assignats a cada
un. Els programes de cada curs s’inclouen més endavant.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

9759 Análisi d’imatges en el domini freqüencial: Transformada de Fourier i
Ondetes (wavelets) (3 crèdits). Jose Luis Lisani Roca
9766 Anàlisi de Senyal amb ondetes (3 crèdits). Arnau Mir Torres
8493 Anàlisi i disseny de software reusable (3 crèdits). Gabriel Fontanet Nadal
9767 Análisis estadístico de la fiabilidad de sistemas (3 crèdits). Angel Igelmo
Ganzo
9768 Aplicació del modelatge i la simulació als processos logístics, de fabricació i
serveis (3 crèdits) .Carlos Juiz García
9769 Bases de dades post-relacionals ( 3 crèdits). Nicolás Savino Vázquez
8946 Calibració de càmeres: obtenció de coordenades tridimensionals a partir de la
imatge (3 crèdits). Yolanda González Cid
8216 Collision Detection in Computer Graphics (3 crèdits). Yuhua Luo
9789 Confidencialitat i autenticitat en els sistemes d’informació (3 crèdits). Llorenç
Huguet Rotger i Josep Lluís Ferrer Gomila
8518 Cooperative Design in 3D Computer Graphics (3 crèdits). Yuhua Luo
8487 De la Neurona al Saber (3 crèdits). Josep Miró Nicolau
9791 Deformació d’objectes (3 crèdits). Arnau Mir Torres i Manuel González
Hidalgo
9792 E learning: La Tecnologia (4 crèdits). Bartomeu J. Serra Cifre
9793Enginyeria de rendiment de software (3 crèdits). Catalina M. Lladó Matas
9794Fonaments i Aplicacions dels Robots Mòbils (3 crèdits). Gabriel Oliver Codina
8702 Image Synthesis and Computer Animation (4 crèdits). Yuhua Luo
8389 Imatges mèdiques digitals (3 crèdits). Francisco Perales López
8943 Introducció a la Biologia Computacional (3 crèdits). Francesc Rosselló
Llompart i Ricardo Alberich Martí
8492 Introducció als formalismes estocàstics per a l’avaluació dels sistemes
informàtics i telemàtics (3 crèdits). Carlos Juiz García
9982 L’aprenentatge inductiu a partir d’exemples (3 crèdits). Gabriel Fiol Roig
8490 La intel.ligència artificial, una opció a la intel.ligència natural (3 crèdits).
Margarita Miró Julià i Gabriel Fiol Roig
7001 Mètodes aritmètics i geomètrics en comunicacions (4 crèdits). Gabriel
Cardona Juanals
7002 Modelatge del Control de Concurrència en Sistemes Gestors de Bases de
Dades (3 crèdits). Nicolás Savino Vázquez i Ramon Puigjaner Trepat

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

7853 Modelització d’objectes 3D a partir de seqüències d’imatges (3 crèdits).
Francisco Perales López
7003 Modelització de Corbes i Superfícies (3 crèdits). Manuel González Hidalgo
8494 Modelització de sistemes informàtics i telemàtics amb xarxes de cues ( 3
crèdits). Ramon Puigjaner Trepat
7004 Modelització estocàstica de les comunicacions sense fils (3 crèdits). Sebastià
Galmés Obrador
8437 Models biomecànics del cos humà: tècniques i animació (3 crèdits). Francisco
Perales López i Ramon Mas Sansó
8944 Mòdels Matemàtics dels biopolímers (3 crèdits). Francesc Rosselló Llompart i
Merce Llabrés Segura
8711 Models Matemàtics dins la Biologia (3 crèdits). Bartomeu Coll i Vicens,
Rafael Prohens Sastre
7005 Models matemàtics i processament digital d’imatges (3 crèdits). Bartomeu
Coll i Vicens
7854 Raonament basat en casos (3 crèdits). Pilar Fuster Parra
8528 Raonament de diagnosi basat en models lògics (3 crèdits). Pilar Fuster Parra
7006 Raonament prelògic i aproximat (3 crèdits). Josep Miró Nicolau
8949 Reconeixement de formes I: Classificació supervisada (supervised pattern
recognition) (3 crèdits). Angel Igelmo Ganzo
8950 Reconeixement de formes II: Classificació no supervisada (Unsupervised
pattern recognition) (3 crèdits). Angel Igelmo Ganzo
7009 Seguretat en Xarxes de Comunicacions (3 crèdits). Josep Lluís Ferrer Gomila
7010 Sistemes de Fitxers Avançats en Linux (3 crèdits). Ricardo Galli Granada
7855 Tècniques de recerca (3 crèdits). Josep Miró Julià
8499 Tecnologia, ètica i informàtica (4 crèdits). Llorenç Valverde Garcia
8636 Teoria de la Gestalt i algorismes sense paràmetres (3 crèdits). Jean Michel
Morel
9993 Teoria de la transmissió digital (4.5 crèdits). Guillem Femenias Nadal
7011 Teoría del Benchmarking i Aplicacions (3 crèdits). Nicolás Savino Vázquez i
Ramón Puigjaner Trepat
8634 Teoria del mostreig d’imatges segons Shannon i Rougé (3 crèdits). Jean
Michel Morel
8635 Un mòdel estocàstico d’anàlisi d’imatges per imatges naturals (3 crèdits). Jean
Michel Morel
7007Un tractament per sistemes multivaluats (3 crèdits). Margarita Miró Julià
8489 Uninormes i t-operadors suaus en una cadena finita (3 crèdits). Miquel
Monserrat Antich
7008 Us de Xarxes a la Biologia Computacional (3 crèdits). José Miro Julià i
Ricardo Alberich Martí
8703 Visió per ordinador (3 crèdits). Jairo Rocha Cárdenas

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA

2- PROGRAMA DE DOCTORAT DE MATEMÀTIQUES

BLOC A
a) Cursos organitzats pel Departament.
A continuació s’indiquen els títols dels cursos amb el nombre de crèdits assignats a cada
un. Els programes de cada curs s’inclouen més endavant.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

9759 Análisi d’imatges en el domini freqüencial: Transformada de Fourier i
Ondetes (wavelets) (3 crèdits). Jose Luis Lisani Roca
9766 Anàlisi de Senyal amb ondetes (3 crèdits). Arnau Mir Torres
8714 Cicles Límit en sistemes dinàmics (3 crèdits). Rafael Prohens Sastre
8487 De la Neurona al Saber (3 crèdits). Josep Miró Nicolau
9791 Deformació d’objectes (3 crèdits). Arnau Mir Torres i Manuel González
Hidalgo
9792 E learning: La Tecnologia (4 crèdits). Bartomeu J. Serra Cifre
8712 Equacions Funcionals (3 crèdits). Gaspar Mayor Forteza
8943 Introducció a la Biologia Computacional (3 crèdits). Francesc Rosselló
Llompart i Ricardo Alberich Martí
9982 L’aprenentatge inductiu a partir d’exemples (3 crèdits). Gabriel Fiol Roig
8490 La intel.ligència artificial, una opció a la intel.ligència natural (3 crèdits).
Margarita Miró Julià i Gabriel Fiol Roig
7001 Mètodes aritmètics i geomètrics en comunicacions (4 crèdits). Gabriel
Cardona Juanals
7003 Modelització de Corbes i Superfícies (3 crèdits). Manuel González Hidalgo
8944 Mòdels Matemàtics dels biopolímers (3 crèdits). Francesc Rosselló Llompart i
Merce Llabrés Segura
8711 Models Matemàtics dins la Biologia (3 crèdits). Bartomeu Coll i Vicens,
Rafael Prohens Sastre
7005 Models matemàtics i processament digital d’imatges (3 crèdits). Bartomeu
Coll i Vicens
9795 Operadors idempotents (3 crèdits). Margalida Mas Grimalt i Joan Torrens
Sastre
7006 Raonament prelògic i aproximat (3 crèdits). Josep Miró Nicolau
7855 Tècniques de recerca (3 crèdits). Josep Miró Julià
8499 Tecnologia, ètica i informàtica (4 crèdits). Llorenç Valverde Garcia
8636 Teoria de la Gestalt i algorismes sense paràmetres (3 crèdits). Jean Michel
Morel
8634 Teoria del mostreig d’imatges segons Shannon i Rougé (3 crèdits). Jean
Michel Morel
8708 t-operadors i uninormes (3 crèdits). Margalida Mas Grimalt i Joan Torrens
Sastre
8635 Un mòdel estocàstico d’anàlisi d’imatges per imatges naturals (3 crèdits). Jean
Michel Morel

– 7007 Un tractament per sistemes multivaluats (3 crèdits). Margarita Miró Julià
– 8489 Uninormes i t-operadors suaus en una cadena finita (3 crèdits). Miquel
Monserrat Antich
– 7008 Us de Xarxes a la Biologia Computacional (3 crèdits). José Miro Julià i
Ricardo Alberich Martí
– 8703 Visió per ordinador (3 crèdits). Jairo Rocha Cárdenas

DEPARTAMENT DE DRET PRIVAT

PROGRAMA DE DOCTORAT DE DRET PRIVAT
A) Cursos de caràcter bàsic:
• 8952 Correctius de l’automatisme en l’aplicació del dret (4 crèdits). J. A. Torres
Lana.
• 8953 El principi d’irretroactivitat i la seva aplicació pràctica (4 crèdits). B. Verdera
Izquierdo.
• 8955 Taller d’interpretació i argumentació jurídica (6 crèdits). M. N. Tur Faúndez i
P. Grimalt Servera.
• 7028 El procés d’europeïtzació dels ordenaments jurídics nacionals: cap a la creació
d’unes bases per a un Dret contractual europeu (6 crèdits). F. Llodrà Grimalt i J.D.
Janer Torrens.
• 7029 Relaciones entre ordenamientos jurídicos: teoría general (3 crèdits). G. Robles
Morchón.
• 8154 Metodologia del dret i interpretació jurídica (4 crèdits). S. Urbina Tortella.
• 9279 Objectius i mètodes en l’ensenyament del dret (3 crèdits). S. Cavanillas
Múgica.
• 7030 El desistiment unilateral com a mecanisme de protecció al consumidor (3
crèdits). P. A. Munar Bernat.
• 7031 Aspectes jurídics del comerç electrònic: firma electrònica, certificats i
autoritats de certificació (3 crèdits). A. Martínez Nadal.
• 7032 La compravenda internacional de mercaderies (3 crèdits). A. Martínez
Cañellas.
• 8639 La contractació sota condicions generals de la contractació. Aspectes
substantius i processals (6 crèdits). F. Llodrà Grimalt i I. Nadal Gómez.
• 7033 La nova Llei de Marques de 2001 (3 crèdits). J. Flaquer Riutort.
• 8643 El règim econòmic matrimonial en el Dret Civil balear (3 crèdits). P. Ferrer
Vanrell.
• 8644 La Llei 18/2001, de 19 de desembre de parelles estables del Parlament Balear
(3 crèdits). P. Ferrer Vanrell.

• 8645 La protecció registral a l'adquirent de bona fe quan no és tercer (3 crèdits). C.
Vila Ribas.
• 8646 La inoponibilitat de l'extinció del poder als qui han adquirit confiats en la seva
vigència (3 crèdits). C. Vila Ribas.
• 7034 Els drets d’aprofitament per torn (3 crèdits). P. A. Munar Bernat.
• 8837 El nou procés civil. Processos declaratius ordinaris en la Llei 1/2000, de 7 de
gener (3 crèdits). I. Tapia Fernández.
• 8958 Operacions de reestructuració empresarials (3 crèdits). G. Alcover Garau.
• 7035 La protecció jurídica de l’agent comercial (3 crèdits). J. Flaquer Riutort.
• 7036 El contrato de Renting (3 crèdits). A. Martínez Cañellas.
• 7037 La reforma penal en el Ordenamiento jurídico español: aspectos procesarles
materiales (6 crèdits). C. Gutiérrez González i E. Ramon Ribas.
• 7038 Mitjans de pagament en el comerç electrònic: de la targeta de plàstic als diners
electrònics (3 crèdits). A. Martínez Nadal.

DEPARTAMENT DE DRET PÚBLIC

PROGRAMA DE DOCTORAT DE DRET PÚBLIC
• 9818 El sistema de fonts del dret comunitari europeu: desenvolupament
jurisprudencial (3 crèdits). Professora: Rosario Huesa Vinaixa.
• 7039 Incidència del dret comunitari en el dret internacional privat dels estats
membres, i en particular en el dret internacional privat espanyol I (4 crèdits).
Professor: Lluís Garau Juaneda.
• 7040 Incidència del dret comunitari en el dret internacional privat dels estats
membres, i en particular en el dret internacional privat espanyol II (4 crèdits).
Professor: Federico F. Garau Sobrino
• 7041 Dret internacional penal i penal internacional (6 crèdits) Professores: Rosario
Huesa Vinaixa i Margalida Capellà Roig.
• 7042 El “ius commune”, fundamento jurídico de Europa (3 crèdits) Professor:
Roman Piña Homs.
• 7043 El procés d’europeització dels ordenaments jurídics nacionals: cap a la creació
d’unes bases per a un Dret contractual europeu (6 crèdits). Professors: Joan David
Janer Torrens i Francisca Llodrà Grimalt
• 7044 El trabajo de los extranjeros en España (4 crèdits). Professora: Margarita
Tarabini-Castellani Aznar
• 7045 El trabajo en el sector hostelero balear (4 crèdits). Professora: Remedios
Roqueta Buj.
• 7046 Insolvencias punibles (3 crèdits). Professor: Gabriel Garcias Planas.
• 7047 La negociación colectiva en Baleares (4 crèdits). Professor: Carlos Riera
Vayreda.
• 7048 La reforma penal en el Ordenamiento jurídico español: aspectos procesales
materiales (6 crèdits). Professors: Eduardo Ramon Ribas i Carlos Gutiérrez González
• 7049 La valoración en el Derecho Tributario (3 crèdits). Professora: Victoria
Eugenia Combarros Villanueva

DEPARTAMENT
D’ECONOMIA DE L’EMPRESA
PROGRAMA DE DOCTORAT D’ECONOMIA DE L’EMPRESA
Curs 2003-2004
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9309 Distribució dels serveis turístics (3 crèdits). A. Serra Cantallops.
8274 Comptabilitat de societats avançada (3 crèdits). C. Pomar Castellano.
8282 Govern corporatiu i control de l’empresa (3 crèdits). R. Crespí Cladera.
8287 Economia de les Balears (3 crèdits). A. Aguiló Lluna.
8729 Tòpics d’economia financera (3 crèdits). G. Lozano Arnica.
8730 Gestió de qualitat II (3 crèdits). M. A. Robledo Camacho.
8733 La dimensió ecològica del màrqueting (3 crèdits). M. A. Garcia Sastre.
8970 Finances empíriques, un vessant internacional (3 crèdits). B. Pascual Fuster.
8971 Les cadenes hoteleres com a model de creixement (3 crèdits). O. Martorell
Cunill.
8972 Microestructura dels mercats financers (3 crèdits). R. Pascual Gasco.
8656 Comptabilitat mediambiental (3 crèdits). A. Llull Gilet.
8659 Entrepreneurship (3 crèdits). F. J. Batle Lorente.
7056 Foundations of the Economics of Organizations (6 crèdits). A. Calveras
Maristany i C. Solà Belda.
7057 L’organització de la cadena vertical de producció (3 crèdits). L. Bru Martínez.

• 7058 Metodologia de la investigació per als diferents camps de l’economia de
l’Empresa (3 crèdits). A. Socias Salvà.

DEPARTAMENT D’ECONOMIA APLICADA
PROGRAMA DE DOCTORAT DE GLOBALITZACIÓ ECONÒMICA I
BENESTAR SOCIAL: PERPECTIVES DES DE LA HISTÒRIA ECONÒMICA
ÀREA D’HISTÒRIA I INSTITUCIONS ECONÒMIQUES
Curs 2003-04:
7050 La teoria de la globalització (3 crèdits). Luciano Segreto.
7051 Les contradiccions ecològiques de la globalització (4 crèdits). Carles Manera
Erbina.
7052 Dona, economia i estat del benestar (3 crèdits). Joana M. Escartín Bisbal.
7053 Desenvolupament i subdesenvolupament en la perspectiva històrica (3 crèdits).
Antònia Morey Tous.
7054 Nivell de vida, qualitat de vida: de Friederich Engels a Amartya Sen (3 crèdits).
Ramon Molina de Dios.
7055 Estudi de cas: l’evolució de l’economia llatinoamericana en el procés històric
de globalització, 1820-2000 (4 crèdits). Gonçal López Nadal.

DEPARTAMENT D'ECONOMIA APLICADA

PROGRAMA DE DOCTORAT INTERNACIONAL D'ECONOMIA DEL
TURISME I DEL MEDI AMBIENT
- 7091 Advanced Applied Microeconomics* (3 credits). Coord. María Tugores Ques
- 7107 Advanced Applied Macroeconomics* (3 credits). Coord. Joan Rosselló
Villalonga.
- 7108 Human Resources in Tourism* (3 credits). Coord. A Professor of the Visiting
Faculty.
- 7109 Finances in Tourism* (3 credits). Coord. A Professor of the Visiting Faculty.
- 7110 Applied Econometrics* (3 credits). Coord. Andreu Sansó Rosselló.
- 7111 Tourism Economics* (3 credits). Coord. Eugeni Aguiló Pérez.
- 7112 Environmental Economics* (3 credits). Coord. Dolores Tirado Bennasar.
- 7113 Project Assessment* (3 credits). Coord. Paula Aguiló Segura.
- 7114 Tourism Development and Social and Cultural Impacts* (3 credits). Coord.
Jafar Jafari.
- 7115 Modelling the impact of Tourism on the Economy* (3 credits). Coord. Margarita
Payeras Llodrá
- 7116 Quantitative Analysis of Tourism Demand* (3 credits). Coord. Catalina
Natividad Juaneda Sampol.
- 7118 Tourism Policies* (3 credits). Coord. Marta Jacob Escauriaza.
- 7119 Methodologies of Economic Valuation* (3 credits). Coord. Dolores García
Pérez.
- 7122 Marketing in tourism* (3 credits). Coord. A Professor of the Visiting Faculty.
- 7123 Environmental Policy Tools* (3 credits). Coord. Antoni Riera Font.
- 7127 Growth, Tourism and Environment (3 credits). Coord. Javier Lozano.
- 7128 International Trade, Tourism and Environment (3 credits). Coord. Javier ReyMaquieira Palmer.
- 7129 Environmental Policy Dimensions (3 credits)Coord. Antoni Riera
- 7130 Transportation Economics (3 credits). Coord. Javier Capo Parrilla
- 7131 Research Quantitative Methods (3 credits) Coord. Jaume Rosselló Nadal

DEPARTAMENT DE
FILOLOGIA CATALANA I LINGÜÍSTICA GENERAL

PROGRAMA DE DOCTORAT DE FILOLOGIA CATALANA I LINGÜÍSTICA
GENERAL
a) Cursos organitzats pel Departament:
Curs 2003-2004
• 8138 Història lingüística de les Illes Balears (3 crèdits). J. Miralles Monserrat.
• 8408 Aspectes històrics del llenguatge científic i tècnic català II (3 crèdits). J. A.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mesquida Cantallops.
8136 El conte modernista (3 crèdits). Pere Rosselló Bover.
8410 Els criteris d’edició filològica de texts a les Balears (3 crèdits). A. I. Alomar
Canyelles.
8411 Estètiques de la poesia insular de postguerra: els anys cinquanta (3 crèdits). M.
Pons Jaume.
8662 Introducció al retoromànic (3 crèdits). A. Vañó Cerdà.
8413 La llengua i la literatura a l’ensenyament secundari (3 crèdits). R. Díaz
Villalonga.
8272 Metodologia i resultats del projecte Arxiu Audiovisual dels Dialectes Catalans
Insulars (3 crèdits). J. Corbera Pou.
8415 Les llegendes (3 crèdits). M. de la P. Janer Mulet.
8583 Planificació lingüística II (3 crèdits). G. Bibiloni Cañellas.
8581 Ecologia lingüística: les agressions a l’ecosistema català II (3 crèdits). R.
Calafat Vila.
8580 Cultura i jansenisme (3 crèdits). J. A. Grimalt Gomila.
9395 Cultura i vida a Mallorca durant el segle XIX (3 crèdits). Joan. Mas Vives.
8626 Fonètica acústica (3 crèdits). F. Tolosa Cabani.
9111 Una forma poètica japonesa a les lletres catalanes: el tanka (3 crèdits). J.
Alegret Llorens.
9941 Literatura i cultura a la Mallorca medieval I (3 crèdits). G. Ensenyat Pujol.
8663 La llegenda: realitat i literatura (3 crèdits). C. Valriu Llinàs.
8664 Models fonològics (3 crèdits). N. A. Dols Salas.
8623 La planificació lingüística entre els sectors juvenils (3 crèdits). J. Melià Garí.

DEPARTAMENT DE
FILOLOGIA ESPANYOLA, MODERNA I LLATINA

1) PROGRAMA: HISTÒRIA DE LA LITERATURA I LITERATURA COMPARADA
1) PROGRAMA: HISTÒRIA DE LA LITERATURA I LITERATURA COMPARADA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7059 El Barroc enfront del Renaixement: Art i Literatura (3 crèdits). M. I. López
Bascuñana.
8595 La tradició clàssica a la literatura espanyola (4 crèdits). M. C. Bosch Juan.
7060 Poéticas del siglo XX: La poesía de Juan Ramón Jiménez (1900-1954). (3
crèdits) Almudena del Olmo Iturriarte
7061 Poéticas del siglo XX: Métrica (3 crèdits) Francisco J. Díaz de Castro.
8255 La predicació sagrada en el Segle d’Or (4 crèdits). J. Garau Amengual.
7062 Literatura i Cinema: El cas del Teatre (3 crèdits). P. Trapero Llobera.
7063 La visión de España en la narrativa Austríaca contemporánea y su recepción
en España (3 crèdits). U. Steinhäusl Molnar.
8419 L’art nou d’editar textos en aquest temps (4 crèdits). A. Bernat Vistarini.
8688 El teatre de Federico García Lorca a través de la Poètica de l’Imaginari (4
crèdits). M. Socias Colomar.
7064 Fernando Pessoa y las poéticas de la modernidad (3 crèdits). P. Cuadrado
Fernández.
7065 Poéticas del siglo XX: la poesia de autoría femenina (1939-1959)(3 crèdits).
M. Payeras Grau.
8692 La crònica modernista: viatgers i somiadors de final de segle (4 crèdits). L. M.
Fernández Ripoll.
7066 Lèxic i estil en l’obra literària de Valle-Inclán (3 crèdits). Josep Servera Baño.
7067 La representación del extranjero en la literatura francesa: Albert Cohen (3
crèdits). Carlota Vicens Pujol.
7068 Radicales contra conservadores: Hombres y mujeres de letras en Gran Bretaña
ante la Revolución Francesa (3 crèdits). Eva M. Pérez Rodríguez.

DEPARTAMENT DE FILOLOGIA ESPANYOLA, MODERNA I LLATINA

2) PROGRAMA: LLENGÜES I LINGÜÍSTICA APLICADA
2) PROGRAMA: LLENGÜES I LINGÜÍSTICA APLICADA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7069 Estudi lexicològic de textos, assistit per ordinador: aplicacions didàctiques (3
crèdits). Gabriel Jordà Lliteras.
8974 Mètodes d’investigació en l’aprenentatge de llengües (3 crèdits). M. Juan
Garau.
7070 Eines informàtiques en l’aprenentatge de llengües, la traducció i la recerca
textual (3 crèdits). Catalina Calafat Ripoll.
7071 Els estudis gramaticals durant el Renaixement Humanístic (3 crèdits). Catalina
Terrassa Montaner.
7072 Literatura i Cinema: El cas del Teatre (3 crèdits). P. Trapero Llobera.
7073 Principis i fonaments de lingüística històrica (3 crèdits). A. Enrique Arias.
8419 L’art nou d’editar textos en aquest temps (4 crèdits). A. Bernat Vistarini.
7074 L’etimologia: fonaments de la investigació lexicogràfica (3 crèdits). Maria
Antònia Fornés Pallicer.
7075 Materials i disseny curricular en l’ensenyança/aprenentatge de llengües.
Recerca a l’Aula (3 crèdits). Joana Salazar Noguera.
7076 Fundamentos de Investigación en Sociolingüística (3 crèdits). Magdalena
Romera Ciria
7077 La didáctica del Alemán como Lengua Extranjera. (3 crèdits). Gloria Bosch
Roig.

DEPARTAMENT DE
FILOSOFIA
PROGRAMA DE DOCTORAT DE FILOSOFIA
• 8247 Classificació, biologia i ontologia (4 crèdits). A. Berga Oliver.
• 8423 Ètica de la ciència (4 crèdits). A. Ambrogi Álvarez.
• 7078 Historia, lenguaje, acaecer: temas del último Hedegger (3 crèdits). J. L. Vermal
Beretta.
• 7079 Diàleg entre filosofia i poesia III (3 crèdits). F. Torres Marí.
• 8426 Sistemàtica dels homínids (4 crèdits). C. J. Cela Conde.
• 8427 La cultura del treball. Les dimensions comparatives (4 crèdits). A. Miquel
Novajra.
• 9346 Democràcia i ordre global (4 crèdits). B. Riutort Serra.
• 9407 La Unió Europea i la democràcia (4 crèdits). J. M. Piquer Montoro.
• 9412 Apel: la transformació de la filosofia (4 crèdits). D. Sabiote Navarro.
• 9347 Sociologia de la cultura i de l’esport (3 crèdits). B. Mulet Trobat.
• 7080 Lectura del “Nietzsche” de Heidegger (4 crèdits). G. Amengual Coll.
• 8977 Societat del coneixement i societat del risc (4 crèdits). J. L. Luján López.
• 7081 Orfisme i pitagorisme. Anàlisi de les principals fonts (3 crèdits). F. Casadesús
Bordoy.
• 7082 Formes de convivència, xarxes informals d’atenció i dependència (3 crèdits).
M. A. Carbonero Gamindí.
• 9431 El Déu d’Abraham i el Déu dels filòsofs (Maimonides Spinoza) (3 crèdits). M.
Beltran Munar.
• 8828 Teoria estètica de TH. W. Adorno (3 crèdits). M. Cabot Ramis
• 7083 Ètica i política del medi ambient (4 crèdits). J. Valdivieso Navarro

DEPARTAMENT DE FILOSOFIA

2) PROGRAMA DE DOCTORAT INTERUNIVERSITARI EN ELS PRIMATS I
L’ORIGEN DE L’HOME
Fonamentals Obligatòries
- 8426 Sistemàtica d’Homínids. (4 crèdits) C. J. Cela Conde
Fonamentals Optàtives
-7072 Capacitat cognitiva i comunicació en primats (4 crèdits) M. Colell i C. Riba
-7009 Ecoetologia dels primats (4 crèdits) J. Veà, J. Sabater Pi, H. Almirall i F. Peláez
-7028 Ecologia dels homínids: reconstrucció paleoambiental i paleonutrició ( 4 crèdits)
D. Serrat, A Pérez-Pérez, D. Turbon
-7037 Filogènia i evolució dels primats humans i no humans (4 crèdits) D. Turbon, A.
Casinos, D. Serrat, S. Moyà M. Kohler.
-7090 Modelització i simulació de la conducta adaptativa (4 crèdits). A. Solanas, F.
Salvador S. Herrando
Metodològiques Optatives
-7084 Anàlisis de la conducta (4 crèdits) L. Salafranca, V. Quera
Afins Optatives
-7085 Primats fòssils (3 crèdits) A. Malgosa, M. E.Subirà, S. Moyà, M. Kholer

DEPARTAMENT DE
FÍSICA

PROGRAMA DE DOCTORAT DE FÍSICA
Curs 2003-2004
•
•
•

8800 Ones oceàniques de plataforma/talús (3 crèdits). J. Tintoré Subirana
8821 Anàlisi espacial i diagnosi en fluids geofísics (3 crèdits). D. Gomis Bosch
8820 Ones en fluids geofísics (3 crèdits). S. Monserrat Tomàs

•
•

8801 Meteorologia de la Mediterrània (3 crèdits). C. Ramis Noguera
8802 Simulació numèrica de circulacions atmosfèriques (3 crèdits). R. Romero
March
8803 Inestabilitats en fluids geofísics (3 crèdits). S. Alonso Oroza

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7086 Turbulència en fluids geofísics (3 crèdits). J. Cuxart i Rodamilans
9433 Introducció a la Relativitat general (3 crèdits). Ll. Mas Franch
9434 Relativitat general: Simetries i Cosmologia (3 crèdits). J. Carot Giner
9435 Relativitat Numèrica (3 crèdits). J. Stela Fiol
9436 Relativitat General: Radiació Gravitatòria (3 crèdits). A. M. Sintes Olives
7087 Computació distribuïda, GRID i E-Ciència (3 crèdits) J. Massó Bennàsar
8807 Mecànica estadística: transicions de fase i sistemes de polímers (3 crèdits). R.
Toral Garcés i T. Sintes Olives
8808 Mètodes de simulació numèrica en Física (3 crèdits). R. Toral Garcés i H. Wio
9437 Polímers i Biomolècules (3 crèdits). T. Sintes Olives
8823 Làsers de semiconductor (3 crèdits). S. Bal·le Monjo
8809 Dinàmica d’estructures espaciotemporals (5 crèdits). E. Hernández-García, O.
Piro i M. San Miguel Ruibal
8810 Sistemes dinàmics (3 crèdits). O. Piro i E. Hernández-García
8824 Components de sistemes de comunicacions òptiques per fibra (3 crèdits). C.
Mirasso Santos
8546 Models de cooperació basats en agents (3 crèdits). M. San Miguel Ruibal i H.
Wio
8542 Introducció a la física solar (3 crèdits). R. Oliver Herrero
8543 Estructura i propietats dels materials metàl·lics (3 crèdits). C. Seguí Palmer
9438 Tècniques de caracterització de materials (4 crèdits). A. Amengual Colom, C.
Picornell Alou
8432 Transformacions de fase en materials (4 crèdits). E. Cesari Aliberch

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

8982 Microscòpia electrònica de materials inorgànics (3 crèdits). J. Pons Morro
9439 Test i disseny per al test de circuits microelectrònics CMOS (3 crèdits). M.
Roca Adrover i E. Isern Riutort
9440 Disseny VLSI de circuits digitals (3 crèdits). J. Segura Fuster
9441 Disseny de circuits microelectrònics analògics (3 crèdits). M. Roca Adrover i
J. Ll. Rosselló Sanz
9442 Tècniques per al disseny i verificació de circuits CMOS de baixa tensió
d’alimentació, baix consum i altes prestacions (3 crèdits). J. Segura Fuster i J. Ll.
Rosselló Sanz
8816 Dispositius electrònics VLSI (3 crèdits). E. Garcia Moreno
8983 Efecte de l’interconnexionat en el comportament dels circuits integrats:
problemes de renou. (3 crèdits). M. Roca Adrover i F. Moll Echeto
9443 Disseny de circuits microelectrònics amb matrius de portes programables
(FPGAs) (3 crèdits). J. Segura Fuster i S. Bota Ferragut
8806 Estructura Nuclear (4 crèdits). M. Casas Ametller, F. Garcias Gomila, A.
Puente Ferrá i Ll. Serra Crespí
9444 Teoria de la informació i sistemes quàntics (4 crèdits). M. Casas Ametller, F.
Garcias Gomila, A. Plastino i A. Puente Ferrá
8431 Agregats atòmics (4 crèdits). M. Casas Ametller, F. Garcias Gomila, Ll. Serra
Crespí i M. E. García
8433 Punts quàntics i nanoestructures bidimensionals (3 crèdits). A. Puente Ferrá,
Ll. Serra Crespí i R. Natmitdinov

DEPARTAMENT DE
PSICOLOGIA

PROGRAMA DE DOCTORAT DE PSICOLOGIA

BLOC A
En aquest bloc es troben els cursos de doctorat que faran els professors del Departament
de Psicologia de la UIB.
A.1. Cursos propis del Departament de Psicologia
8350 Esdeveniments estressants, dimensions bàsiques de personalitat i reaccions
d’afrontament: concepte, avaluació i relació entre variables (3 crèdits). Gloria García de
la Banda.
8984 El moviment dels tractaments amb suport empíric: de la recerca a la pràctica
clínica (3 crèdits). Miquel Tortella Feliu.
8985 Trastorns per dèficit d’atenció amb hiperactivitat: innovacions en la recerca (3
crèdits). Mateu Servera Barceló.
8354 Elaboració de recursos multimèdia per a la recerca en Psicologia (3 crèdits). Jordi
Llabrés Bordoy.
8986 Teoria del caos i comportament dels sistemes dinàmics: cap a una millor
comprensió dels processos de canvi en Psicologia (3 crèdits). Xavier Bornas Agustí.
8987 Elaboració, aplicació i validació de programes d’intervenció en Psicologia Clínica
i de la Salut (3 crèdits). F. Javier Pérez Pareja.
8988 Psicobiologia de les emocions i del dolor. Pedro Montoya.
8365 Psicofarmacologia clínica (3 crèdits). Miquel Roca.
8990 Burnout i percepció de la interacció a les organitzacions (3 crèdits). M. Antònia
Manassero.
8991 Qualitat de vida laboral: aspectes psicosocials (3 crèdits). M. Esther Garcia
Buades.
8379 Incorporant la perspectiva de gènere: anàlisi des de la Psicologia Social (3
crèdits). Victòria Ferrer Pérez.
8439 Violència de gènere i misogínia (3 crèdits). Esperança Bosch Fiol.
8441 Introducció a l’avaluació forense en Psicologia Jurídica (3 crèdits). Carmen Borràs
Sansaloni.
8442 Aproximació psicològica a la presa de decisions (3 crèdits). Juan Tomás Escudero,
Antoni Gomila Benejam i José L. Cañas.
7088 Tècniques psicològiques de validació de constructe (3 crèdits). Albert Sesé.
7089 La son, el somiar i els seus trastorns. (3 crèdits). Alexandre García-Mas.
7090 Indefensió, estils atribucionals, benestar psicològic i salut (3 crèdits). M. A.
Martínez-Abascal.
7091 Anàlisi de supervivència (3 crèdits). A. Palmer Pol.
7092 Neuropsicología cognitiva del llenguatge (3 crèdits). A. Gomila.
7093 Xarxes neuronals artificals aplicades a l’anàlisi de dades. (3 crèdtis) Juan José
Montaño Moreno.
7094 No miram pas per veure-hi, miram per actuar: la perspectiva de la selecció per a
l’acció. (3 crèdtis) J. Rosselló Mir.

7095 Neuropsicologia de l’atenció i la consciencia. (3 crèdtis). Francisco Barceló.
7096 Qualitat de vida relacionada amb la salut (3 crèdits). Margalida Gili Planas.
7097 Investigació en Psicologia de l’art (3 crèdits). Gisèle Marty.
7098 El color. De la física a la ment. (3 crèdtis). Enric Munar.

DEPARTAMENT DE QUÍMICA

1-PROGRAMA DE DOCTORAT DE QUÍMICA

— 8650 Anàlisis de riscs i control de punts crítics (3 crèdits). S. Simal.
— 8651 Conservació d’aliments (3 crèdits). C. Rosselló.
— 8628 Fibra alimentària i nutrició (3 crèdits). A. Femenia.
— 9339 Contaminació de la mar per hidrocarburs (3 crèdits). J.R. Bergueiro.
— 8556 Comunicació química. El llenguatge de les feromones (3 crèdits). A. Llobera.
— 8174 Química de sòlids (3 crèdits). C. Otero.
— 8652 Materials microporosos (3 crèdits). G. Turnes.
— 9367 Química de coordinació de lantànids i actínids (3 crèdits). A. Terron.
— 9368 Introducció a la química mèdica (3 crèdits). Á. García Raso.
— 9369 Química teòrica en ordinadors personals (6 crèdits). F. Muñoz i J. Frau.
— 8904 Cinètica enzimàtica (3 crèdits). B. Vilanova.
— 8630 Sòlids macromoleculars: propietats tecnològiques (3 crèdits). A. Roig.
— 8631 Espectroscòpia ultraviolada. Aplicacions en Química i Biologia (3 crèdits). J.
Donoso.
— 8993 Importància i Estudi dels Materials Filmògens en les Obres d’Art (3
crèdits). J. Palou.
— 9379 La química dins l’art i l’arqueologia (3 crèdits). C. Genestar.
— 8448 Introducció a les tècniques d’automatització del laboratori. (6 crèdits). V.
Cerdà i J. Estela.
— 8996 Recursos didàctics per a l’ensenyança- aprenentatge de la química (3 crèdits).
J. Estella.
— 8997 Urolitiasi i altres biomineralitzacions patològiques (6 crèdits). F. Grases i J.
March.
— 8558 Química supramolecular (6 crèdits). P. Ballester i A. Costa.
— 8559 Química orgànica computacional (3 crèdits). P. Deyà.
— 8560 Síntesi asimètrica i catàlisi asimètrica en síntesi orgànica (3 crèdits). J. Saá.
— 8561 La praxi del mètode científic en química orgànica (3 crèdits). J. Morey.

— 8912 La fusió termonuclear com a font d’energia: Aspectes tècnics, medi ambientals
i econòmics. (3 crèdits). Á. Pérez-Navarro. Univ Politécnica de València.
— 8449 Electroquímica de sòlids (3 crèdits). Jesús Santos Peña.
— 8797 Química atmosfèrica (3 crèdits). Francisca Mas Torres.
— 8200 Química del medi ambient i metrologia d’aigües (3 crèdits). F. Theraulaz.
— 7099 Quimiometria II (3 crèdits). Xavier Tomàs Morer.
b) Cursos corresponents a departaments d’altres centres superiors o programes de
doctorat d’ altres universitats o institucions.
— Cursos corresponents al Tercer Cicle Nacional de Química Teòrica.
— 7949 Quarta Escola de Química Teòrica (4 crèdits). Direcció Prof. Francisco
Muñoz. Departament de Química de la UIB. S’impartirà l’estiu del 2004.

DEPARTAMENT DE QUÍMICA
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— 7100 Fonaments físic-matemàtics de la química teòrica (3 crèdits).
— 8573 Mètodes de la química quàntica (3 crèdits).
— 8574 Tècniques computacionals (3 crèdits).
— 7101 Estructura electrònica de superficies i sòlids (3 crèdits, opt.).
— 8576 Dinàmica de les reaccions químiques (3 crèdits, opt.).
— 7102 Estudi teòric d’estats excitats (3 crèdits, opt.).
— 8578 Modelització molecular (3 crèdits, opt.).
— 7103 Simetría en àtoms, molècules i sòlids ( 3 crèdits, opt.).
— 7104 Mètodes avançats de la química quántica ( 3 crèdits, opt.).

4.3 TÍTOLS PROPIS APROVATS PEL CONSELL DE GOVERN
Títols propis de grau
— Títol propi de grau de primer cicle de Filologia Anglesa (CONSELL DE GOVERN
20-VII-2004).
— Títol propi de grau de primer cicle de Filologia Catalana (CONSELL DE GOVERN
20-VII-2004).
— Títol propi de grau de primer cicle de Filologia Hispànica (CONSELL DE
GOVERN 20-VII-2004).
— Títol propi de grau de primer cicle de Filosofia (CONSELL DE GOVERN 20-VII2004).
— Títol propi de grau de primer cicle de Geografia (CONSELL DE GOVERN 20-VII2004).
— Títol propi de grau de primer cicle d’Història (CONSELL DE GOVERN 20-VII2004).
— Títol propi de grau de primer cicle d’Història de l’Art (CONSELL DE GOVERN
20-VII-2004).
— Títol propi de grau de primer cicle de Pedagogia (CONSELL DE GOVERN 28-IX2004).

Títols propis de postgrau
— Expert Universitari en Neuropsicologia Bàsica (CONSELL DE GOVERN 05-XI2003).
— Expert Universitari en Relacions Laborals: la pràctica judicial (CONSELL DE
GOVERN 17-II-2004).
— Expert Universitari en Balneoteràpia, SPA, Imatge i Salut. Títol de postgrau de la
UIB (CONSELL DE GOVERN 26-III-2004).
— Expert Universitari en la Producció Cinematogràfica i les Noves Tecnologies
(CONSELL DE GOVERN 13-V-2004).
— Expert Universitari en Dret de Família (CONSELL DE GOVERN 28-IX-2004).
— Expert Universitari en el Tractament Cognitivoconductual dels Trastorns
Psicopatològics en Adults (CONSELL DE GOVERN 28-IX-2004).
— Expert Universitari en Atenció a la Diversitat en Educació Secundària (CONSELL
DE GOVERN 28-IX-2004).

— Expert Universitari en Disciplina Escolar: Prevenció i Intervenció per a la Millora
de la Convivència a l’Educació Secundària Obligatòria (CONSELL DE GOVERN
28-IX-2004).
— Especialista Universitari en Neuropsicologia Clínica (CONSELL DE GOVERN 05XI-2003).
— Especialista Universitari en Sistema Impositiu i Procediments Tributaris
(CONSELL DE GOVERN 18-XII-2003).
— Especialista Universitari en Arts Escèniques (CONSELL DE GOVERN 18-XII2003).
— Especialista Universitari en Gestió d’Empreses (CONSELL DE GOVERN 26-III2004).
— Especialista Universitari en Psicologia de l’Esport (CONSELL DE GOVERN 13-V2004).
— Especialista Universitari en Direcció de Centres Educatius (CONSELL DE
GOVERN 13-V-2004).
— Especialista Universitari en Enologia (CONSELL DE GOVERN 14-VI-2004).
— Especialista Universitari en Bioquímica Ecològica i Contaminació (CONSELL DE
GOVERN 14-VI-2004).
— Especialista Universitari en Software Obert i Software Lliure (CONSELL DE
GOVERN 14-VI-2004).
— Especialista Universitari en Formació d’Investigadors i Desenvolupadors de les
Noves Tecnologies (CONSELL DE GOVERN 14-VI-2004).
— Especialista Universitari en Productes Naturals, Aspectes Botànics i Químics.
Producció, Optimització i Usos Terapèutics (CONSELL DE GOVERN 14-VI2004).
— Especialista Universitari en Tècniques Avançades d’Investigació en Modelatge de
Sistemes Web (CONSELL DE GOVERN 14-VI-2004).
— Especialista Universitari en Animació de Personatges 3D per a Produccions
Audiovisuals (CONSELL DE GOVERN 20-VII-2004).
— Especialista Universitari en Bioinformàtica (CONSELL DE GOVERN 20-VII2004).
— Especialista Universitari en Treball amb Suport i Inclusió Laboral (CONSELL DE
GOVERN 28-IX-2004).
— Especialista Universitari en Tècniques de Resolució de Conflictes Juvenils
(CONSELL DE GOVERN 28-IX-2004).
— Especialista Universitari en Gestió de Recintes Aeroportuaris (CONSELL DE
GOVERN 28-IX-2004).

— Màster Universitari en Neuropsicologia Clínica (CONSELL DE GOVERN 05-XI2003).
— Màster universitari en Gestió del Risc i les Emergències (CONSELL DE GOVERN
17-II-2004).
— Màster Universitari en Periodisme, Publicitat i Comunicació Corporativa
(CONSELL DE GOVERN 28-IX-2004).
— Màster Universitari en Organització i Direcció d’Esdeveniments Corporatius
(CONSELL DE GOVERN 28-IX-2004).
— Curs de postgrau en Anàlisi de Risc d’Inundacions a Cursos Mediterranis III
(CONSELL DE GOVERN 13-V-2004).
Itineraris d’especialització
— Itinerari d’Especialització en Cultura Clàssica (CONSELL DE GOVERN 20-VII2004).
— Itinerari d’Especialització en Cultura Contemporània (CONSELL DE GOVERN 20VII-2004).
— Itinerari d’Especialització en Cultura Medieval (CONSELL DE GOVERN 20-VII2004).
— Itinerari d’Especialització en Cultura Moderna (CONSELL DE GOVERN 20-VII2004).
— Itinerari d’Especialització en Intervenció Cultural, Social i Territorial (CONSELL
DE GOVERN 28-IX-2004).
Títols progressius

Títols de formació bàsica
— Curs d’Actualització Professional en Anàlisi de Dades: Modelatge Estadístic
Bivariable (CONSELL DE GOVERN 28-IX-2004).
— Curs d’Actualització Professional: Formació de Pares i Educadors en el Maneig de
Conductes Problema en l’Infant (CONSELL DE GOVERN 28-IX-2004).
— Curs d’Actualització Professional: Com es poden dirigir i Motivar Equips de Treball
(CONSELL DE GOVERN 28-IX-2004).
— Curs d’Actualització Professional: Tècniques d’Autocontrol (CONSELL DE
GOVERN 28-IX-2004).
— Diploma en la Producció Cinematogràfica i les Noves Tecnologies, títol de formació
bàsica de la UIB (CONSELL DE GOVERN 13-V-2004).

— Diploma Sènior del Programa de la Universitat Oberta per a Majors (CONSELL DE
GOVERN 14-VI-2004).
— Diploma Sènior Superior del Programa de la Universitat Oberta per a Majors
(CONSELL DE GOVERN 14-VI-2004).
— Diploma Universitari en Balneoteràpia, SPA, Imatge i Salut. Títol de formació
bàsica de la UIB (CONSELL DE GOVERN 26-III-2004).
— Diploma Universitari en la Producció Cinematogràfica i les Noves Tecnologies, títol
de formació bàsica de la UIB (CONSELL DE GOVERN 13-V-2004).
Finalment, cal indicar que, per delegació de la Junta de Govern del dia 8 de maig de
2002, el Consell de Direcció va aprovar els cursos d’actualització que s’indiquen tot
seguit, i posteriorment en va informar el Consell de Govern:
a) Reedició del Curs d’Actualització Professional Procediments de Maneig de
Conductes i Problemes dins l’Aula, aprovada pel Consell de Direcció del dia 7
d’octubre de 2003. La primera edició va ser aprovada pel Consell Executiu del dia 11 de
febrer de 2003.
b) Reedició del Diploma en Gestió de la Qualitat Turística, aprovada pel Consell
de Direcció del dia 28 d’octubre de 2003. La primera edició va ser aprovada pel Consell
de Govern del dia 22 de juliol de 2002.
c) Curs d’Actualització Professional en el Tractament dels Transtorns d’Ansietat
(6,4 crèdits), aprovat pel Consell de Direcció del dia 2 de desembre de 2003.
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* 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 per als majors de 25 anys
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4.5 Campus Extens
• Ubicació
Aulari
Campus Universitàri
Cra. de Valldemossa, Km. 7,5
Mail: campusextens@uib.es
Pàgina web: <http://campusextens.uib.es:2200/portal/index.html>
• Direcció
Servei Campus Extens:
Dra. Rosa Isabel Rodríguez (TU del departament de Ciències de l’Educació).
Tel. 971 17 20 11
rosabel.rodriguez@uib.es
Director de les seus universitàries a Menorca i Eivissa i Formentera:
Sr. David Pons Florit (TEU del departament d’Economia de l’Empresa).
Tel. 971 17 25 49
david.pons@uib.es
• Personal
Contractats:
Fixos:
- Barbara de Benito
- Marina Arrabal (seu universitària Eivissa i Formentera)
- Núria Hidalgo (seu universitària Menorca)
- Cristina López-Polín
- Cristina Martí
- Maria Rosa de Ozollo
- Catalina Ordinas
- Isabel Torrandell
- Maria del Mar Torrens
Obra o servei determinat:
- Sonia Fernández
- Francesc Huguet
- Xavier Motilla
- Maria Pérez
- Ana Maria Torres
Becaris:
- Anny Fiol
- Marga Inaraja
- Ivanna Cano
•

Introducció

Campus Extens es va iniciar l’any 1997 amb la creació de les extensions universitàries a
Menorca i Eivissa i Formentera. Des del curs 1997-98 la UIB va començar 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.
Els objectius que es plantejaren inicialment 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-aprenentatge.






La nostra intenció, en aquest breu informe, és comentar què és el que s’ha fet a Campus
Extens durant el curs 2003-04, i exposar-ne les propostes de futur.
•

Novetats curs 2003-04
a) Les vuit persones que estaven en règim interí passen a ser fixes de grup tres.
b) Surt un nou format de material didàctic per als alumnes d'Illes, el CD-ROM.
c) Es comença una nova experiència d’ensenyament completament en línia, és
l’intercanvi d’assignatures entre la Universitat de Kassel (Alemanya) i la nostra.

•

Estadístiques generals

En aquest apartat presentam les dades més significatives relacionades amb Campus Extens i
el nombre de persones i assignatures que en formen part. Aquestes dades ens permeten
veure'n l'evolució des de la seva implementació fins a l’actualitat com a servei
completament consolidat.
Nombre d’alumnat
Curs Nombre de professorat de Campus Extens
matriculat
2000-01
112
5.981
2001-02
170
6.932
2002-03
206
7.890
2003-04
232
8.700
Taula 1. Professorat i 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 tres darrers

anys; actualment més de la meitat de l'alumnat de la UIB es troba matriculat, almenys, en
una assignatura de Campus Extens.

Curs
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04

Nombre
d’assignatures
148
203
243
286

Campus
Illes

Campus
Palma

46(22,6%)
56(23%)
61(21,3%)

103(50,7%)
117(48,1)
144(50,3%)

Campus
Campus
Experimental Itinerants
27(13,3%)
53(21,8%)
80(27,9%)

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

Taula 2. Distribució de les assignatures de Campus Extens (cursos de grau)
Des del curs 2001-02 es van 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 que els permet
provar amb l'alumnat la implementació de la seva assignatura dins Campus Extens, sense
tenir el compromís de reducció d’hores lectives. Per altra banda, sembla que no hem
aconseguit el propòsit que ens vàrem plantejar amb la categoria d'Itineraris, i és per això
que quasi totes les assignatures que pertanyien a aquesta s’han anat canviant de modalitat.

Curs
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04

Nombre de visites
de l’alumnat
56.622
112.430
228.850
274.936

Percentatge d’alumnes amb Mitjana de visites per
algun accés
alumnes
57.5%
9.4
67.1%
16.2
75.1%
28.9
74,80%
31.6

Taula 3. Accés i utilització de les eines telemàtiques per treballar l’assignatura
A la taula 3 podem veure com el 74,80% 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 28,9 en el curs 2002-03 a 31,6
aquest curs, la qual cosa evidencia l’augment significatiu en la utilització de Campus
Extens per part de l’alumnat.
Enguany, observam com el nombre d’hores de videoconferències ha disminuït respecte del
curs acadèmic anterior, però s'ha estabilitzat pel que fa als cursos anteriors. Tot i així, les
aules de videoconferència estaven, en moltes d’ocasions, al màxim de la seva capacitat.

Gràfic 1. Distribució d’hores de videoconferència per curs
El nombre total d’hores de videoconferència que s’han realitzat durant el curs 2003-04 ha
estat de 3.251 (vegeu taula 4). Aquest descens bàsicament es causat perquè la incorporació
del estudis de psicopedagogia a la franja horària de l'horabaixa ha fet que determinats
postgraus no es poguessin realitzar perquè l’horari que se’ls proposava no els anava bé, i
varen optar per deixar-lo de fer. El motiu ja es va comentar a l’anterior memòria, el
creixement d'estudis no ha estat acompanyat d’un augment progressiu del nombre d’aules
de videoconferència a les seus (tan sols al campus), així com l’increment que s’ha produït,
any rere any, de les hores de videoconfèrencia, utilitzades per a reserves externes, reunions,
cursos de postgrau, màsters, etc., fan que les possibilitats d’ús d’aquestes aules es trobin,
actualment, saturades.

Curs
2002-03
2003-04

Estudis de
grau
3103
1924

Postgraus,
màsters
1099
1001

Conferències Reunions
23
548
132
151

Altres
138
40

Taula 4. Distribució d’hores de videoconferència impartides
•

Activitats orientades cap als objectius

D’acord amb els principals objectius del servei, podem comentar les diferents accions dutes
a terme durant el curs 2003-04:
a. Atenció a la comunitat universitària
L’atenció a la comunitat universitària abraça les activitats relacionades amb l’atenció a
l'alumnat i al professorat.

En relació amb les activitats d’atenció a l’alumnat s’han realitzat quatre sessions
informatives per a tots els alumnes i 9 sessions demanades pels mateixos professors, en
total s’han dut a terme 13 sessions informatives sobre Campus Extens a l’inici dels
diferents quadrimestres, a més del suport que, des de l’Oficina d’Atenció a l’Alumne,
s’ofereix de manera presencial, a través del telèfon i mitjançant el correu electrònic.
Pel que fa al suport al professorat s’ha de parlar de la creació de la unitat mòbil (atenció
al professorat en el seu despatx). Per altra banda, de cada vegada hi ha més professorat
que acudeix a aquest servei perquè estan interessats pel projecte de millora i
actualització de les seves assignatures que es va començar a posar en marxa el curs
anterior.
b. Cursos de formació oferts des de Campus Extens
Aquest és un punt fonamental per al desenvolupament del servei, ja que la formació és
molt important perquè la comunitat universitària que treballa amb nosaltres desenvolupi
la seva tasca de manera fluïda. Per això hem realitzat cursos més concrets i de breu
durada per arribar al màxim de professors.
Curs d’aproximació al
WebCT
Curs d'elaboració i
d'actualització de materials
de Campus Extens
Canvis a la nova versió de
WebCT
Introducció a la utilització
de la videoconferència
Curs d'estratègies per a
l’ensenyament a través de
videoconferència

28, 29 i 30 de juny de 2004

6h

2 i 3 de setembre de 2004

6h

9 setembre de 2004

3h

10 de setembre de 2003

3h

13 i 16 de setembre de 2004

6h

Taula 5. Cursos prevists per al 2003-04
c. Implementació i seguiment d’accions d’innovació
Dins les accions d’innovació dutes a terme durant aquest curs volem remarcar:
a) Implementació d’un projecte experimental de tutories a través de webcam amb
professorat que imparteix la seva assignatura a les seus universitàries.
b) Estudi de la nova versió de WebCT i creació de materials didàctics per a la seva
difusió.
c) CD-ROM de les assignatures d'Illes per als alumnes.
d) Fulletó informatiu per a l'alumnat que s’inscriu a la UIB sobre Campus Extens i
també sobre Campus Virtual Compartido.
e) Proposta d’un nou portal per a Campus Extens.

f) Incorporació dins un projecte de intercanvi d’assignatures de lliure configuració
i alumnes entre la nostra Universitat i la Universitat de Kassel. Aquest projecte
és dut a terme entre el Servei de relacions internacionals i el nostre servei.
g) Iniciació de converses amb Universia per tal que la nostra universitat s’incorpori
al seu portal.
h) Assessorament per a la realització d’un projecte sobre educació a distància a la
UNPA (Universidad Nacional de la Patagonia Austral - Argentina) dut a terme
per la direcció el febrer de 2004.
d. Incorporació de nous cursos i estudis a la modalitat Campus Illes
Durant aquest curs s’ha posat en marxa, a les seus universitàries de Menorca i
Eivissa i Formentera, el segon curs dels estudis d’infermeria i el primer curs del
segon cicle de psicopedagogia, el que implica que, a partir d’aquest curs, a les seus
ja es poden cursar estudis de cicle llarg. Al mateix temps s’ha organitzat el tercer
curs dels estudis de infermeria mitjançant l’elaboració de materials didàctics, així
com el segon curs dels estudis de psicopedagogia i el primer curs de magisteri
d’educació especial que s’implementaran el proper curs 2004-05.
e. Congresos i cursos
El personal de Campus Extens ha assistit, durant el curs 2003-04, als congressos i
cursos següents:
a) Jornada del día del diseño, organitzada per l’Escola de Disseny de Via Roma,
que tingué lloc a Palma el dia 30 d’abril de 2004.
b) 3r Congrés Internacional «Docència Universitària i Innovació», organitzat a
Girona els dies 30 de juny, 1 i 2 de juliol de 2004.
c) IADATe-2004: International Conference on Education, que tingué lloc a Bilbao,
del 7 al 9 de juliol de 2004.
d) Comunicació i noves tecnologies. Impartit per l'Estudi General Lul·lià, que
tingué lloc a Palma, del 12 al 16 de juliol de 2004 (30 h).
e) Tecnologies de la llengua i innovació de serveis lingüístics. Impartit per l’Estudi
General Lul·lià, que tingué lloc a Palma, del 19 al 23 de juliol de 2004 (30 h).
Conclusions
Com a idea final, cal assenyalar que el servei de 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 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.

4.6 CAMPUS VIRTUAL COMPARTIT
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 2003-2004:
El nombre total d’assignatures ofertes durant el 2003-04 ha estat de 41, de les quals sis
són de la Universitat de les Illes Balears (Història del Pensament Econòmic, Educació
de Superdotats, Introducció a les Possibilitats Educatives a la Xarxa, Visió per
Ordinador, Programes d’Educació Flexible i Responsabilitat Civil General i
Responsabilitat Civil a Internet). Encara que l’assignatura Noves Tecnologies Aplicades
a l’Educació es va donar de baixa, hi ha hagut un increment de tres assignatures
respecte de l’any passat: Visió per Ordinador, Programes d’Educació Flexible i
Responsabilitat Civil General i Responsabilitat Civil a Internet.
Enguany, s’han iniciat els anomenats Itineraris, que són un conjunt d’assignatures de
lliure configuració que formen un coneixement compacte sobre una matèria
determinada. Aquestes assignatures són: E-empresa, TIC en l’Ensenyament i Ecologia i
Desenvolupament Sostenible.
El nombre de professorat de la UIB que ha participat en el CVC ha estat de vuit, ja que
la docència de dues assignatures (Introducció a les Possibilitats Educatives a la Xarxa i
Visió per Ordinador) s’ha fet compartida.
El nombre total d’alumnat matriculat de la UIB a les assignatures del CVC ha estat de
147. Respecte de l’any passat hi ha hagut un increment de 47 alumnes i respecte del
curs 2001-2002 l’increment ha estat de 78 alumnes.

1

Les universitats que formen part d’aquest CVC són les següents: Universitat d’Oviedo, Universitat de
Saragossa, Universitat de Cantàbria, Universitat del País Basc, Universitat de La Rioja, Universitat
Pública de Navarra, Universitat d’Extremadura, Universitat de Castella la Manxa i Universitat de les Illes
Balears.
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El nombre total d’alumnat de fora matriculat en assignatures del CVC, durant el curs
2003-2004, que ofereix la UIB ha estat de 240. A la taula i gràfica següents se'n pot
veure l’increment.
CURS ACADÈMIC
2001-2002
2002-2003
2003-2004

ALUMNAT
75
187
240

$OXPQDWGHIRUDPDWULFXODWHQDVVLJQDWXUHVTXHRIHUHL[
OD8,%
300
250
200
150

ALUMNAT

100
50
0
2001-2002

2002-2003

2003-2004

De les assignatures impartides per professorat de la UIB, el nombre de matriculats
durant el curs 2003-2004 ha estat el següent:

ASSIGNATURA
Història del Pensament Econòmic
Introducció a les Possibilitats Educatives a la Xarxa
Educació de Superdotats
Responsabilitat Civil General i Responsabilitat Civil a Internet
Programes d’Educació Flexible
Visió per Ordinador

NOMBRE
D’ALUMNAT
44
54
53
37
28
47

Durant aquest curs 2003-2004 hi ha hagut un canvi en la persona responsable del CVC a
la UIB; en aquests moments és Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez, Directora de Campus
Extens.

5. ACTIVITATS DE RECERCA
Entre les tasques desenvolupades pel Vicerectorat de Política Científica i el Vicerectorat
d’Investigació (fins al 19 de març de 2004), i el Vicerectorat d’Investigació i Política
Científica (a partir del 19 de març de 2004) 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 d’I+D. El resultat és que
es varen demanar vint-i-vuit projectes a la Comissió Europea, noranta-quatre al Pla
nacional i cinquanta-set 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 dels Serveis Cientificotècnics. També es varen concedir
ajuts per a l’organització d’onze congressos i reunions científiques. A més es varen
concedir setanta-cinc 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, quatre-centes vuitanta
ajudes tant a professors com a becaris per a assistència a congressos, seminaris, etc., i
trenta 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 vuit contractes nous del programa Ramon y Cajal i en l’actualitat
ja són onze els que hi ha en actiu.
— El Vicerectorat d’Investigació i Política Científica, amb l’aplicació de l’Acord
normatiu de 23 de setembre de 1999 pel qual es regulen els alumnes col·laboradors, va
nomenar vint-i-nou alumnes de col·laboració tipus B.
— Es va fer per tercer any consecutiu la convocatòria d’ajuts a projectes de recerca per
a professors de la UIB, a la qual es varen presentar quinze projectes. D’entre aquests, sis
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 2003-2004 prop d’11.000 consultes.
Convé destacar que, gràcies a l’esforç productiu dels diferents grups de recerca, es
varen aconseguir noranta-set projectes de recerca nous i se’n varen mantenir actius més
de cent quaranta (Comissió Europea, Pla nacional i Pla balear). El total de recursos
externs aconseguits en els diferents programes i accions supera els quatre milions noucents mil euros. 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, i altres accions
 Referència: NNE5/2001/293. Grid-connected Pv systems integrated in educational
and cultural facilities. Universitat de les Illes Balears. MOYÀ NIELL, Gabriel.

 Referència: INTERREG IIIB-MEDOC. 2002-02-1.1-F-012. Coordination euroméditerranéenne de l’Université. Departament de Ciències de l’Educació. SALINAS
IBÁÑEZ, Jesús M.
 Development and evaluation of improved fruit fly attractants in the Balearic Islands.
Departament de Biologia. ALEMANY FERRÀ, Aina.
 Referència: ICA3-CT-2002-50005. Optimisation of water use by plants in the
Mediterranean. Departament de Biologia. MEDRANO GIL, Hipólito.
 Referència: QLK1-2001-00183. Dietary lipids as risk factors in development.
Mechanistic issues. Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut.
PALOU OLIVER, Andreu.
 Referència: 26778. Safer internet for knowing and living. Departament de Ciències
de l’Educació. SUREDA NEGRE, Jaume.
 Referència: ME8/AIDCO/2000/2095-05. Mediterranean voices: oral history and
cultural practice in Mediterranean cities. Departament de Ciències de l’Educació.
SUREDA NEGRE, Jaume.
 Referència: FMRX-CT98-0234. Viscosity solutions and their applications.
Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica. COLL VICENS, Bartomeu.
 Referència: IST-2001-32202. An automatic human model animation environment for
augmented reality interaction. Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.
PERALES LÓPEZ, Francisco José.
 Referència: EDC-41021 EJURE/28233. eJure: The European virtual knowledge
centre on ICT and law. Departament de Dret Privat. CAVANILLAS MÚGICA,
Santiago José.
 Referència: ASI/B7-301/98/679-014. Professional join European Chinese
cooperation in tourism. Departament de d’Economia Aplicada. SASTRE ALBERTÍ,
Francesc.
 Referència: HPRN-CT-2000-00137. Theoretical foundations of sources for
gravitational wave astronomy of the next century: synergy between supercomputer
simulations and approximation techniques. Departament de Física. BONA GARCIA,
Carles.
 Referència: G3RD-CT-2000-00265. Autonomous inspection of subsea
telecommunication cables, power cables and pipelines. Departament de Física. CALVO
IBÁÑEZ, Óscar Alberto.
 Referència: AML/B7-311-97/0666/11-0077-A. Laboratory for distance-learning
based on internet technology. Departament de Física. GARCIA MORENO, Eugeni.
 Referència: IST-2000-29683. Optical chaos communications using laser-diodes
transmitters. Departament de Física. MIRASSO SANTOS, Claudio Rubén.
 Referència: INTERREG IIIB-MEDOC. 2002-02-4.3-I-079. Hydroptimet:
optimisation des outils de prévision hydrométéorologique. Departament de Física.
ALONSO OROZA, Sergio.
 Referència: EVK1-CT2001-00092. Towards sustainable water use on mediterranean
islands: addressing conflicting demands and varying hydrological, social and
economics conditions. Departament de Física. ALONSO OROZA, Sergio.
 Referència: HPMF-CT-2000-01057. Development of an automatic analyser coupled
with an integrated photocatalytic reactor for the determination of free and complexed
heavy metals in water. Departament de Química. CERDÀ MARTIN, Víctor.
 Referència: EVK3-CT2000-00040. Nutrients cycling and the triphic status of coastal
ecosystems. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). DUARTE QUESADA,
Carlos.

 Referència: EVK3-CT2000-00044. Monitoring and managing of european seagrass
beds. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). DUARTE QUESADA,
Carlos.
 Referència: Q5RS-2001-02456. Effects of nutrient release from Mediterranean fish
farms on benthic vegetation in coastal ecosystems. Institut Mediterrani d’Estudis
Avançats (IMEDEA). DUARTE QUESADA, Carlos.
 Referència: EVK3-CT2000-00028. Satellite-based ocean forecasting. Institut
Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). TINTORÉ SUBIRANA, Joaquim.
 Referència: EVK3-CT-2001-00046. New strategy of monitoring and management of
HABs in the mediterranean sea. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA).
TINTORÉ SUBIRANA, Joaquim.
 Referència: LIFE00NAT/E/7303. Protection of Posidonia grasses in SCIs of
Baleares. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). TINTORÉ SUBIRANA,
Joaquim.
 Referència: HPRN-CT-2000-00034. VCSELs for information society technology
applications. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). SAN MIGUEL
RUIBAL, Maximino.
 Referència: IST2000-26019. Quatum images. Institut Mediterrani d’Estudis
Avançats (IMEDEA). SAN MIGUEL RUIBAL, Maximino.
 Referència: EVK2-CT2000-00074. Exotic plant invasions: deleterious effects on
mediterranean island ecosystems. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA).
TRAVESET VILAGINÉS, Anna.
 Referència: Q5RS-2001-00839. Effects of changes in fishery discarding rates on
seabird communities. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). ORO DE
RIVAS, Daniel.
 Referència: EVR1-CT2002-40025. European sea level service research
infrastructure. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). GOMIS BOSCH,
Damià.
 Referència: Q5RS-2002-01610. Integrated approach to the biological basis of age
estimation in commercially important fish species. Institut Mediterrani d’Estudis
Avançats (IMEDEA). MORALES NIN, Beatriz.
 Referència: IST-2000-29683. Optical chaos communications using laser-diodes
transmitters. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). COLET RAFECAS,
Pere.
 Referència: Mediterranean ocean forecasting system: toward environmental
predictions. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). TINTORÉ
SUBIRANA, Joaquim.
 Referència: INTERREG IIIB-SUDOE. S.O.4.1.E11. Sistema de información
territorial municipal. Laboratori de Sistemes d’Informació Geogràfica i Territorial.
RUIZ PÉREZ, Maurici.
 Referència: INTERREG IIIB-MEDOC. 2002-02-4.3-I-080. Qualité dans le
territoire. Laboratori de Sistemes d’Informació Geogràfica i Territorial. RUIZ PÉREZ,
Maurici.

ACCIONS INTEGRADES
 Referència: HA2000-0012. Hispano-alemanya. Polirization patterns and fluctuations
in nonlinear optical systems. SAN MIGUEL RUIBAL, Maximino. Departament de
Física.

 Referència: HI2000-0027. Hispano-italiana. Estructuras localizadas en cavidades
ópticas no lineales. SAN MIGUEL RUIBAL, Maximino. Departament de Física.
 Referència: HA2001-0015. Hispano-alemanya. Evaluación de los parámetros
termodinámicos de interacciones metalosupramoleculares para la formación de
ensamblajes cíclicos y poliméricos, estudio de sus propiedades funcionales.
BALLESTER BALAGUER, Pau. Departament de Química.
 Referència: HP2002-0031. Hispano-portuguesa. Microsimulación de las reformas de
los sistemas de redistribución y de las políticas sociales: análisis de la política familiar
en España y en Portugal en un marco comparado europeo. SPADARO, Amedeo.
Departament d’Economia Aplicada.
ACCIONS ESPECIALS
 Referència: SAF2001-4859-E. Lípidos de la dieta como factores de riesgo para la
salud. Mecanismo de acción. Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la
Salut. PALOU OLIVER, Andreu.
 Referència: SAF2002-11011-E. Red de excelencia europea en nutrigenómica.
Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. PALOU OLIVER, Andreu.
 Referència: REN2002-10539-E. III Congreso de la Asociación Española de
Climatología. Departament de Ciències de la Terra. GRIMALT GELABERT, Miquel.
 Referència: BHA2002-11587-E. VII Encuentro entre técnicos e historiadores.
Evolución del territorio como punto de encuentro trasdisciplinar. Departament de
Ciències Històriques i Teoria de les Arts. MOLL BLANES, Isabel.
 Referència: BHA2002-11647-E. I Encuentro de Demografía Histórica de la Europa
Meridional. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts. MOLL
BLANES, Isabel.
 Referència: TIC2002-10743-E. An automatic human model animation environment
for augmented reality interaction. Departament de Ciències Matemàtiques i
Informàtica. PERALES LÓPEZ, Francisco José.
 Referència: TIC2002-10616-E. First Iberian Conference on Pattern Recognition and
Image Analysis. Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica. GONZÁLEZ
HIDALGO, Manuel.
 Referència: SEC2002-10980-E. Escuela de verano en evaluación de políticas
públicas. Departament d’Economia Aplicada. SPADARO, Amedeo.
 Referència: BFF2001-5441-E. The Evolutionary Impact of Evolutionary Thought.
Departament de Filosofia i Treball Social. CELA CONDE, Camilo José.
 Referència: REN2001-5431-E. Towards sustainable water use on mediterranean
islands: adressing conflicting demands and varyng hidrological, social and economic
conditions (MEDIS). Departament de Física. ALONSO OROZA, Sergio.
 Referència: REN2001-5175-E/CLI. Organizatció de la 4th Plinius Conference on
Mediterranean Storms. Departament de Física. ROMERO MARCH, Romualdo.
 Referència: REN2002-10018-E/CLI. Red ibérica para la investigación y desarrollo
de aplicaciones en base al modelo atmosférico MM5. Departament de Física. ROMERO
MARCH, Romuald.
 Referència: TIC2001-4484-E. Optical chaos communication using laser-diodes
transmitters. Departament de Física. MIRASSO SANTOS, Claudio Rubén.
 Referència: TIC2002-10328-E. Occult, optical chaos communication using laserdiodes transmitters. Departament de Física. MIRASSO SANTOS, Claudio Rubén.

 Referència: AYA2002-10847-E. SOHO 13: waves, oscillations and small scale
events in the solar atmosphere, a joint view from TRACE and SOHO. Departament de
Física. BALLESTER MORTES, Josep Lluís.
 Referència: DIF2003-10018-E. III Semana de la Ciencia y Tecnología en la UIB.
Oficina de Suport a la Recerca. TURNES PALOMINO, Gemma I.
 Referència: BSO2001-4442-E. I Jornadas de Teoría y Psicología. Representación y
Significado: Una Aproximación Multidisciplinar. Departament de Psicologia. GOMILA
BENEJAM, Antoni.
 Referència: BSO2002-11074-E. II Jornadas de Teoría y Psicología: Evolución de la
Mente. Departament de Psicologia. GOMILA BENEJAM, Antoni.
 Referència: BFM2001-4180-E. Quantum Images. IMEDEA-Departament de Física.
SAN MIGUEL RUIBAL, Maximino.
 Referència: REN2000-2123-E. Cooperación hispano-australiana en la modelización
de la colonización de praderas submarinas de Posidonia. Institut Mediterrani d’Estudis
Avançats (IMEDEA). DUARTE QUESADA, Carlos.
 Referència: REN2000-3091-CE/MAR. Management and monitoring of seagrass
beds (M&MS). Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). DUARTE
QUESADA, Carlos.
 Referència: REN2000-3116-CE/MAR. Nutrients cycling and the trophic status of
coastal ecosystems (EUROTROPH). Institut Mediterrani d’Estudis Avançats
(IMEDEA). DUARTE QUESADA, Carlos.
 Referència: REN2002-10871-E/ANT. Regulación de la producción, crecimiento y
mortalidad del fitoplancton antártico por la interacción entre radiación ultravioleta y
disponibilidad de amonio. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA).
DUARTE QUESADA, Carlos.
 Referència: REN2001-5504-E/GLO. Comité español IGBP. Institut Mediterrani
d’Estudis Avançats (IMEDEA). DUARTE QUESADA, Carlos.
 Referència: REN2002-12285-E MAR. Preparación de propuesta de red de
excelencia Eur-Oceans. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). DUARTE
QUESADA, Carlos.
 Referència: REN2002-10001-E/MAR. Effects of nutrient release from
Mediterranean fish farms on benthic vegetation in coastal ecosystems (MEDVEG).
Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). DUARTE QUESADA, Carlos.
 Referència: DIF2001-4379-E. Difusión de resultados de un grupo de investigación
de calidad: el campo de la biologia de la conservación. Institut Mediterrani d’Estudis
Avançats (IMEDEA). ORO DE RIVAS, Daniel.
 Referència: REN2002-12249-E. Mediterranean ocean forecasting system: toward
environmental predictions (MFSTEP). Institut Mediterrani d’Estudis Avançats
(IMEDEA). TINTORÉ SUBIRANA, Joaquín.
 Referència: REN2002-11198-E. Apoyo al programa de intervención científica en
I+D para la acción estratégica contra vertidos marinos. Institut Mediterrani d’Estudis
Avançats (IMEDEA). MORALES NIN, Beatriz.
 Referència: BIO2000-3114-E. Participació en el projecte ‘Estudio internacional
doble ciego para la identificación de las especies de Pseudomonas’. Institut Mediterrani
d’Estudis Avançats (IMEDEA). LALUCAT JO, Jordi.
 Referència: REN2002-10606-E/MAR. Mortalidad de fitoplancton en el
mediterráneo occidental: participación en la campaña Pelagia 2003. Institut
Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). AGUSTÍ REQUENA, Susana.

 Referència: REN2002-10592-E. XV Reunión de la Sociedad Española de Fisiología
Vegetal y VIII Congreso Hispano-luso. IMEDEA-Departament de Biologia.
MEDRANO GIL, Hipólito.
 Referència: REN2002-10771-E/MAR. Campaña oceanográfica BIOMEGA. Institut
Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). GOMIS BOSCH, Damià.
 Referència: REN2002-10918-E/MAR. Projecte europeu ESEAS. Institut Mediterrani
d’Estudis Avançats (IMEDEA). GOMIS BOSCH, Damià.
 Referència: REN2002-11169-E. Medición de ondas largas en la boca del puerto de
Sant Antoni de Ibiza. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA).
MONSERRAT TOMÀS, Sebastià.
 Referència: REN2002-11018-E. Estudio integrado de las bases biológicas de la
estimación de la edad con otolitos en dos especies de interés comercial, merluza
(Merluccius merluccius) y bacalao (Gadus morhua). Institut Mediterrani d’Estudis
Avançats (IMEDEA). MORALES NIN, Beatriz.
 Referència: REN2002-107001-E/MAR. Influencia de la estructura y dinámica
oceanográfica sobre poblaciones demersales en aguas de las Islas Baleares. Institut
Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). MORALES NIN, Beatriz.
 Referència: REN2002-10034-E. Conferencia electrónica sobre las obras de vida
media del BIO Hespérides. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA).
MORALES NIN, Beatriz.
 Referència: TIC2001-4572-E. Comunicación óptica utilizando transmisores láser.
Complemento a proyecto europeo OCCULT. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats
(IMEDEA). COLET RAFECAS, Pere.
 Referència: Accions especials de recerca i desenvolupament tecnològic del Govern
Balear. Bioinformàtica: projecte present, realitat futura. Departament de Biologia.
CASTRO OCÓN, José Aurelio.
 Referència: Accions especials de recerca i desenvolupament tecnològic del Govern
Balear. Seminari sobre educació i patrimoni cultural. Departament de Ciències de
l’Educació. COLOM CAÑELLAS, Antoni J.
 Referència: Accions especials de recerca i desenvolupament tecnològic del Govern
Balear. Seminari sobre la Interpretació del Patrimoni i Desenvolupament Cultural.
Departament de Ciències de l’Educació. SUREDA NEGRE, Jaume.
 Referència: Accions especials de recerca i desenvolupament tecnològic del Govern
Balear. Red temática europea: aspectos sociales de la investigación en genética
humana. Departament de Filosofia i Treball Social. AMBROGI ÁLVAREZ, Adelaida.
 Referència: Accions especials de recerca i desenvolupament tecnològic del Govern
Balear. Estudio de la organización de la actividad eléctrica auricular en la fibrilación
auricular crónica. Departament de Física. MIRASSO SANTOS, Claudio Rubén.
 Referència: Accions especials de recerca i desenvolupament tecnològic del Govern
Balear. Vents nocturns locals a Mallorca: estudi per simulació numèrica. Departament
de Física. CUXART RODAMILANS, Joan.
 Referència: Accions especials de recerca i desenvolupament tecnològic del Govern
Balear. Estimació de paràmetres demogràfics en poblacions de vertebrats. Institut
Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). ORO DE RIVAS, Daniel.
 Referència: Accions especials de recerca i desenvolupament tecnològic del Govern
Balear. Colloquium on new challenges on nonlinear and statistical physics. Institut
Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). SAN MIGUEL RUIBAL, Maximino.
 Referència: Accions especials de recerca i desenvolupament tecnològic del Govern
Balear. Estudi de les propietats dietètiques del germen de garrofí i la seva utilització

per el desenvolupament d’aliments funcionals. Química. GRASES FREIXEDAS,
Felicià.
 Referència: Ajudes especials de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació del
Govern Balear. Eines de la comunicació per a la difusió dels resultats d’investigació.
Vicerectorat d’Investigació i Política Científica. MUÑOZ IZQUIERDO, Francisco.
 Referència: Ajudes especials de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació del
Govern Balear. Detecció de toxicitat i capacitat mutagènica de productes químics
realcionats amb bases púriques en Drosophila melanogaster. Biologia. CASTRO
OCÓN, José Aurelio.
 Referència: Ajudes especials de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació del
Govern Balear. Constitució de la Xarxa Interdisciplinar d'Estudi de l'Evolució Insular
(INSULAEVOL). Biologia. RAMON JUANPERE, Misericòrdia.
 Referència: Ajudes especials de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació del
Govern Balear. Estudi de l'activitat citoquinina de distintes sèries de nous composts
sintètics a plantes. Biologia. CABOT BIBILONI, Catalina.
 Referència: Ajudes especials de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació del
Govern Balear. Patógenos e indicadores en fangos de depuradoras (MICROSLUDGE).
Biologia. LALUCAT JO, Jordi.
 Referència: Ajudes especials de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació del
Govern Balear. Constitució del Grup de Biologia d'Espècies Invasores Marines.
Biologia. DEUDERO COMPANY, Salut.
 Referència: Ajudes especials de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació del
Govern Balear. Producció de biohidrògen a partir de residus orgànics. Biologia.
BENNÀSAR ROIG, Antoni.
 Referència: Ajudes especials de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació del
Govern Balear. Adaptació de la tecnologia d'ADN a mostres forenses. Biologia.
PICORNELL RIGO, Antònia.
 Referència: Ajudes especials de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació del
Govern Balear. Creació d'una base de dades integrada per a la xarxa temàtica
dedicada a l'estudi de la dieta mediterrània en la prevenció primària de les malalties.
Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. OLIVER OLIVER, Jordi.
 Referència: Ajudes especials de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació del
Govern Balear. Posada en marxa del disseny d’aliments funcionals a partir d'ametlla
dirigits a malalts de porfíria. Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. PONS
BIESCAS, Antoni.
 Referència: Ajudes especials de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació del
Govern Balear. Avaluació de la conflictivitat pares i fills adolescents en les famílies de
la CAIB. Ciències de l’Educació. FERRÀ COLL, Patrícia.
 Referència: Ajudes especials de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació del
Govern Balear. Difusió i explotació de la base de dades del patrimoni cultural de
Mallorca. Ciències de l’Educació. COLOM CAÑELLAS, Antoni J.
 Referència: Ajudes especials de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació del
Govern Balear. Creació d'una xarxa d'investigació i intercanvi de materials i
d'experiències de formació entre universitats. Ciències de l’Educació. SALINAS
IBÁÑEZ, Jesús M.
 Referència: Ajudes especials de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació del
Govern Balear. Conversió dels curtmetratges d'animació per ordinador del Màster
Maisca a 35 mm pel seu enviament a la Xarxa Internacional de Festivals de Cinema.
Ciències Matemàtiques i Informàtica. MONTES DE OCA DURAN, Juan A.

 Referència: Ajudes especials de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació del
Govern Balear. Relació entre l’estructura web i l’activitat empresarial a les Illes
Balears. Ciències Matemàtiques i Informàtica. VALVERDE GARCIA, Llorenç.
 Referència: Ajudes especials de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació del
Govern Balear. Presentació de propostes de projecte europeu de treball col·laboratiu i
usuaris mòbils. Ciències Matemàtiques i Informàtica. GALLI, Ricardo Adolfo.
 Referència: Ajudes especials de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació del
Govern Balear. Xarxa Audiovisual de les Illes Balears. Ciències Matemàtiques i
Informàtica. BIBILONI COLL, Antoni.
 Referència: Ajudes especials de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació del
Govern Balear. Jornades Tècniques RedIRIS 2003. Ciències Matemàtiques i
Informàtica. FONTANET NADAL, Gabriel.
 Referència: Ajudes especials de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació del
Govern Balear. Constitució d'una xarxa de recerca sobre modelització de dades
turístiques d'alta freqüència. Economia Aplicada. SANSÓ ROSSELLÓ, Andreu.
 Referència: Ajudes especials de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació del
Govern Balear. Projecte per la consolidació de la xarxa de recerca en l'àrea d'anàlisi
d'estructures de formigó i activitats de difusió de la xarxa a les Illes Balears. Física.
CLADERA BOHIGAS, Antoni.
 Referència: Ajudes especials de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació del
Govern Balear. Jornada tècnica i xarxa sobre el desenvolupament d'energies
renovables i tècniques de millora de la eficiència energètica per a l'assoliment de
sistemes energètics més sostenibles. Física. MARTÍNEZ MOLL, Víctor.
 Referència: Ajudes especials de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació del
Govern Balear. II Seminario de Neurociencia Cognitiva. Psicologia. MONTOYA
JIMÉNEZ, Pedro.
 Referència: Ajudes especials de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació del
Govern Balear. Gestión integrada de zonas costeras ante vertidos de hidrocarburos en
el Mar Balear. Química. BERGUEIRO LÓPEZ, José Ramón.
 Referència: Ajudes especials de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació del
Govern Balear. Valorització de productes resultants de la incineració de residus sòlids
urbans. Química. FORTEZA COLL, Rafael A.
 Referència: Ajudes especials de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació del
Govern Balear. 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. IMEDEA.
 Referència: Ajudes especials de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació del
Govern Balear. De genes a ecosistemas: el uso de marcadores moleculares como
técnica integradora de la fisiología, ecología y evolución de plantas. IMEDEA.
TRAVESET VILAGINÉS, Anna.
 Referència: Acció COST 918. Body weight and energy expenditure. Functional food
and nutrition technology. Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut.
PALOU OLIVER, Andreu.
 Referència: Acció COST 267. Semiconductor devices for signal processing.
Departament de Física. BALLE MONJO, Salvador.
 Referència: Acció COST 722. Short-range forecasting methods of fog, visibility and
low clouds. Departament de Física. CUXART RODAMILANS, Joan.

 Referència: Acció COST 858. Biotic and abiotic stress: grapevine defense
mechanism and grape development. Departament de Biologia. MEDRANO GIL,
Hipólito.
 Referència: Acció COST 102. Physics of risk. Institut Mediterrani d’Estudis
Avançats (IMEDEA). SAN MIGUEL RUIBAL, Maximino.
 Referència: IST-1999-29064. Quantum information processing & communications
network of excellence. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). SAN
MIGUEL RUIBAL, Maximino.
 Referència: 2002AR0012. Efectos constructivos del ruido en sistemas dinámicos y
sistemas extendidos. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). SAN
MIGUEL RUIBAL, Maximino.
 Referència: Red 84. PHASE: Phase Domains and Spatial Solitons in Nonlinear
Optics. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). SAN MIGUEL RUIBAL,
Maximino.
 Referència: STOCHDYN: Stochastic Dynamics. Fundamentals and Applications.
Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). SAN MIGUEL RUIBAL,
Maximino.
 Referència: Xarxa Temàtica de la Generalitat de Catalunya. Dinàmiques no lineals
d’autoorganització espaciotemporal. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats
(IMEDEA). SAN MIGUEL RUIBAL, Maximino.
 Referència: Projecte AECI. Desarrollo de métodos automáticos para la especiación
de compuestos nitrogenados y fosforados. Aplicación al análisis de aguas residuales.
Departament de Química. CERDÀ MARTÍN, Víctor.
 Referència: Projecte AECI. Benchmarking pour commerce electronique.
Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica. Edifici Anselm Turmeda.
PUIGJANER TREPAT, Ramon.
 Referència: II-02-066 EC. X-ray diffraction study of lamellar, and nonlamellar
forming lipids with synthetic peptides of G-protein and Alpha2 Adrenergic-receptor
sequences. Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. BARCELÓ
MAIRATA, Francesca M.
 Referència: NATO-PST-CL6-976135. Non linear and non-adiabatic
magnetohydrodynamic waves in solar coronal structures. Departament de Física.
BALLESTER MORTES, Josep Lluís.
 Referència: UMR-8585. Le quotidien institutionnel des cités municipales.
Departament de Ciències de la Terra. GARCÍA RIAZA, Enrique.
 Referència: 213854-CP-3-2003-1-PT. PHOENIX: European thematic network on
health and social welfare policy. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les
Arts. MOLL BLANES, Isabel.
 Referència: Attività per la formazine di operatori del diritto in materia di accesso
alla giustizia dei consumatori europei nelle controversie transnazionali e di rilevanza
comunitaria. Departament de Dret Privat. TAPIA FERNÁNDEZ, Isabel.
 Referència: Las interacciones ecológicas entre plantas y animales como
generadoras de biodiversidad: su papel en la dinámica y conservación de los
ecosistemas. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats. TRAVESET VILAGINÉS, Anna.
 Referència: Estudio comparativo de dos especies de Cneoraceae de distribución
disyunta en España y Cuba. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats. TRAVESET
VILAGINÉS, Anna.

 Referència: Micro-level analysis of the European Social Agenda: combating poverty
and social exclusion through changes in social and fiscal policy. Departament
d’Economia Aplicada. SPADARO, Amedeo.
 Referència: Economics of Ageing in Europe (AGE). Departament d’Economia
Aplicada. SPADARO, Amedeo.
 Referència: Complex systems networks of excellence. Departament d’Economia
Aplicada. SPADARO, Amedeo.

5.1.2. Projectes finançats pel Govern espanyol i pel Govern de les Illes Balears
Departament de Biologia
 Referència: SAF2001-0839. Modulación farmacológica de la presión arterial
mediante lípidos que alteran la estructura de la membrana. ESCRIBÁ RUIZ, Pablo
Vicente.
 Referència: SAF2000-0164-C02-02. Estudio del efecto de fármacos opiáceos sobre
la viabilidad neuronal y su relación con el desarrollo de la tolerancia al efecto
antinoniceptivo. OLMOS BONAFÈ, Gabriel.
 Referència: BOS2000-1000. Dinámica de los haplotipos mitocondriales en
poblaciones naturales de Drosophila subobscura: aspectos genético-poblacionales,
ecológicos y moleculares. CASTRO OCÓN, José Aurelio.
 Referència: BOS2000-1123-C02-01. Taxonomía, filogenia y ecología de
Salinibacter. ROSSELLÓ MORA, Ramon.
 Referència: REN2000-0282/GLO. Estructura poblacional y variabilidad genética en
coleópteros endémicos de las islas Canarias pertenecientes a diferentes ambientes.
JUAN CLAR, Carles.
 Referència: BFI2000-0306. Biología y regulación por opiáceos de receptores para
imidazolinas. GARCÍA SEVILLA, Jesús A.
 Referència: REN2000-1236/TECNO. Selección de especies leñosas y diseños de
rehabilitación paisajística de riberas para la depuración de aguas residuales.
MARTÍNEZ TABERNER, Antoni.
 Referència: BFI2001-2475-C02-02. Exclusión, detoxificación y compartimentación
como mecanismos básicos de resistencia al estrés iónico en las plantas. CABOT
BIBILONI, Catalina.
 Referència: AGL2001-1285-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.
 Referència: VIN00-013. Selección clonal y saneamiento de variedades de vid de
Baleares. MEDRANO GIL, Hipólito.
 Referència: REN2001-3438-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.
 Referència: REN2001-3506-C02-01. Evolución de las especies vegetales y efectos de
la fragmentación en las islas continentales: aspectos ecológicos y funcionales. MUS
AMÉZQUITA, Maurici.
 Referència: BFI2002-00772. Efectos del déficit hídrico sobre el metabolismo
fotosintético y respiratorio de las plantas. RIBAS CARBÓ, Miquel.
 Referència: BOS2001-0303. Sistemática, ecología y evolución de Pseudomonas
stutzeri. LALUCAT JO, Jordi.

 Referència: 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.
 Referència: SAF2003-00232. Minerval: un nuevo y potente fármaco antitumoral.
ESCRIBÁ RUIZ, Pablo Vicente.
 Referència: REN2003-00024. Islas en el interior de islas: identificación de unidades
evolutivas en insectos amenazados endémicos de Canarias. JUAN CLAR, Carles.
 Referència: REN2003-03667. Filogenia molecular de la subfamilia Chrysomelinae
(Coleoptera, Chrysomelidae). PETITPIERRE VALL, Eduard.
 Referència: REN2003-08432-C02-01. La evolución en condiciones de insularidad:
estudio genético y demográfico de la biodiversidad de las poblaciones de lagartijas
baleares. RAMON JUANPERE, Misericòrdia.
 Referència: PI031218. Fons d’Investigació Sanitària. Estudio farmacológico y
molecular del efecto del minerval sobre la presión arterial. ALEMANY ALONSO,
Regina.
 Referència: 67/2003. Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears.
Aïllament i caracterització molecular del paràsit Leishmania present a l’Illa de
Mallorca. MIRANDA CHUECA, Miguel Ángel.
 Referència: 69/2003. Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears.
Estudi de les vies de senyalització intracel·lular implicades en els efectes protectors
dels fàrmacs opiacis en el dany isquèmic i en la pèrdua de la massa muscular. OLMOS
BONAFÉ, Gabriel.
 Referència: REN2003-01176. 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 Baleares. ALEMANY LLODRÀ, Francesc X.
Centre Oceanogràfic de Balears. Investigadores de la UIB: Moreno Castillo, Isabel.
Deudero Company, Salut.
 Referència: OT00-037-C17-05. Tipificación, cartografía y evaluación de los pastos
españoles. RALLO GARCIA, Joan. Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern
Balear. Investigador de la UIB: Medrano Gil, Hipólito.
 Referència: PI030632. Fons d’Investigacion Sanitària. Mecanismos celulares y
moleculares implicados en la degeneración de motoneuronas. Modulación por oxígeno.
LLADÓ VICH, Jerònia. Hospital Universitari Son Dureta. Investigador de la UIB:
Olmos Bonafé, Gabriel.
Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
 Referència: BFI2000-0988-C06-01. Bases genético-moleculares de la regulación del
peso corporal y la obesidad. PALOU OLIVER, Andreu.
 Referència: BFI2000-0988-C06-02. Efecto termogenético de nutrientes en el control
del peso corporal. SERRA VICH, Francesca.
 Referència: BFI2000-0988-C06-03. Caracterización del sistema de la leptina en el
tracto gastrointestinal. PICÓ SEGURA, Catalina.
 Referència: BFI2000-0988-C06-04. Dimorfismo sexual en la regulación adrenérgica
de la termogénesis. ROCA SALOM, M. del Pilar.
 Referència: BFI2000-0988-C06-05. Cambios termogenéticos durante la biogénesis y
desarrollo mitocondrial. GARCÍA PALMER, Francisco José.
 Referència: BFI2000-0988-C06-06. Regulación termogenética a nivel mitocondrial.
GIANOTTI BAUZÀ, Magdalena.

 Referència: FIS01-1379. Fons d’Investigació Sanitària. Aproximación molecular a la
obesidad. PALOU OLIVER, Andreu.
 Referència: BFI2002-04583-C02-02. Melatonina, triptófano, edad y sus
implicaciones en los ciclos sueño-vigilia de temperatura corporalen la tortola collariza
Streptopeliarisoria. ESTEBAN VALDÉS, Susana.
 Referència: PI02-1339. Fons d’Investigació Sanitària. Papel de los radicales libres
en la homeostasis redox. Implicaciones patológicas sobre el metabolismo energético.
GARCÍA PALMER, Francisco José.
 Referència: PI02-1593. Fons d’Investigació Sanitària. Desarrollo de alimentos
funcionales a partir de la almendra como complemento de la dieta. TUR MARÍ, Josep
Antoni.
 Referència: G03/028. Fons d’Investigació Sanitària. Bases moleculares y
fisiopatológicas en el tratamiento de la obesidad. PALOU OLIVER, Andreu.
 Referència: BFI2003-04439. Aproximación nutrigenómica funcional a la regulación
del peso corporal. PALOU OLIVER, Andreu.
 Referència: CAL02-084-C5-3. Estudio del mecanismo de formación de acrilamida
en alimentos transformados. Evolución a lo largo del proceso de fabricación industrial.
PICÓ SEGURA, Catalina.
 Referència: SAF2002-00371. Mecanismos de acción de fármacos intercalantes:
efectos diferenciales sobre la transcripción y el ciclo celular. PORTUGAL
MINGUELA, José. Institut de Biologia Molecular de Barcelona (CSIC). Investigadora
de la UIB: Barceló Mairata, Francesca M.
 Referència: G03/140. Fons d’Investigació Sanitària. Papel de los poliformismos
génicos en la respuesta a una dieta cardiosaludable en pacientes con alto riesgo de
enfermedad cardiovascular. IB-SALUT. FIOL SALA, Miquel. Investigadors de la UIB:
Gianotti Bauzà, Magdalena; García Palmer, Francisco J.; Lladó Sampol, Isabel; Proenza
Arenas, Ana M.; Oliver Oliver, Jordi.
Departament de Ciències de l’Educació
 Referència: BSO2000-0949. Diseño e implementación de un dispositivo
metodológico para sistemas de enseñanza flexible mediante aplicaciones y servicios
telemáticos. SALINAS IBÁÑEZ, Jesús M.
 Referència: SEC2000-1620. Análisis y optimización de los itinerarios formativos
para favorecer la calidad de vida de las personas con discapacidad. MUNTANER
GUASP, Joan Jordi.
 Referència: BSO2002-02542. La educación intercultural en las Illes Balears.
Propuesta didáctica para la educación primaria. VALLESPIR SOLER, Jordi.
 Referència: BSO2000-0663-C04-02. Asociaciones juveniles, educación y
socialización (1900-1976). Un estudio comparativo entre Cataluña, Valencia y
Baleares. SUREDA GARCIA, Bernat.
 Referència: SEC2003-04206. Modelos emergentes en entornos virtuales de
educación superior. Estudio de elementos tecnológicos, organizativos, de enseñanzaaprendizaje en entornos virtuales universitarios. SALINAS IBÁÑEZ, Jesús M.
 Referència: BSO2003-08717. Prevención del consumo de drogas en la familia:
programa de competencia parental para drogodependientes en tratamiento. ORTE
SOCIAS, M. del Carme.
 Referència: BSO2003-04301. Motivación deportiva y deportividad: interacciones y
efectos sobre el compromiso o el abandono en futbolistas jóvenes. CRUZ FELIU,

Jaume. Universitat Autònoma de Barcelona. Investigadors de la UIB: Palou Sampol,
Pere. Ponseti Verdaguer, F. Javier. Garcia Mas, Alexandre. Borràs Rotger, Pere Antoni.
Departament de Ciències de la Terra
 Referència: BTE2002-04552-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.
 Referència: BSO2000-1207. Cambio rural y productivismo. Las repercusiones de la
reforma de la PAC de 1992 en las islas Baleares. SALVÀ TOMÀS, Pere A.
 Referència: BTE2001-0372-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.
 Referència: REN2001-0281. Caracterización hidrológica y transporte de sedimentos
bajo diferentes usos del suelo en la cuenca del torrent de na Borges (Mallorca).
GARCÍA GARCÍA, Celso.
 Referència: REN2001-2865. Análisis de la irregularidad pluviométrica a diferentes
escalas temporales en la península ibérica y Baleares, y sus conexiones regionales.
GRIMALT GELABERT, Miquel.
 Referència: BSO2001-3302-C02-02. Gestión turística del patrimonio natural y
cultural, y desarrollo local en espacios de interior en las Islas Baleares. BLÁZQUEZ
SALOM, Macià.
 Referència: Ministeri de Foment. Construcción de un sistema experto para la
planificación y gestión territorial de zonas aeroportuarias. SEGUÍ PONS, Joana Maria.
 Referència: BSO2003-01844. Hacia el sector ganadero sostenible? La ganadería en
Mallorca en el tránsito del desarrollismo al postproductivismo. BINIMELIS
SEBASTIÁN, Jaume.
 Referència: BSO2003-09472. Estrategias de cooperación y desarrollo territorial
sostenible en Baleares. BRUNET ESTARELLAS, Pere Joan.
 Referència: REN2003-07906. Sistemas de indicadores en la planificación sostenible
del turismo: los recursos de agua en áreas turísticas litorales. VERA REBOLLO, José
Fernando. Universitat d’Alacant. Investigador de la UIB: Rullan Salamanca, Onofre.
Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
 Referència: BHA2000-1335. Sociedades prehistóricas y cambio paleoecológico en
ecosistemas insulares. El paradigma balear. GUERRERO AYUSO, Víctor Manuel.
 Referència: BXX2000-1463. Imaginería y retablo en Mallorca (época medieval y
moderna). Bases científico-técnicas para su conservación. GAMBÚS SAIZ, Mercè.
 Referència: BHA2001-0770. La Comisión Provincial de Monumentos Históricos y
Artísticos de Baleares (1844-1987). MORATA SOCIAS, Josep.
 Referència: BHA2002-03177. Diccionario de partidos políticos, organizaciones
patronales y sindicales de las Islas Baleares en el siglo XX. SERRA BUSQUETS,
Sebastià.
 Referència: BHA2002-00352. Élites de poder y grupos sociales en la Mallorca
Moderna. JUAN VIDAL, Josep.
 Referència: BHA2002-03783. 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.
 Referència: BHA2003-04785. Sociedad y organización fiscal: los impuestos
indirectos en el Reino de Mallorca (siglos XIV-XVI). CATEURA BENNÀSSER, Pau.

 Referència: BHA2002-03830. La arquitectura fantástica en España. La creación
espontánea, entre el surrealismo, el pop art y el art brut. RAMÍREZ DOMÍNGUEZ,
Juan Antonio. Universitat Autònoma de Madrid. Investigador de la UIB: Seguí Aznar,
Miquel.
Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica
 Referència: TIC2002-02172. 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.
 Referència: BFM2000-1113-C02-01. Modelos formales y lógicos en computación
biomolecular. ROSSELLÓ LLOMPART, Francesc A.
 Referència: BSO2000-1413. Mortalidad infantil y condiciones de vida en las
Baleares (1876-1936). BUJOSA HOMAR, Francesc.
 Referència: BFM2000-1114. Funciones de agregación y ecuaciones funcionales.
Estudio teórico y aplicaciones a la fusión de información. MAYOR FORTEZA,
Gaspar.
 Referència: TIC2001-0931. Análisis y síntesis del movimiento humano mediante
técnicas de visión y animación por ordenador. PERALES LÓPEZ, Francisco José.
 Referència: DPI2001-2311-C03-02. Plataformas de experimentación en robótica
submarina. OLIVER CODINA, Gabriel.
 Referència: TIC2001-0287. Demostrador adaptativo reconfigurable de un WLAN
para entornos interiores. FEMENIES NADAL, Guillem.
 Referència: TIC2001-1374-C03-01. Análisis de las prestaciones de los entornos
web. PUIGJANER TREPAT, Ramon.
 Referència: BFM2003-05308. Funciones de agregación sobre cadenas acotadas.
Normas triangulares discretas. Aspectos teóricos y aplicaciones. MAYOR FORTEZA,
Gaspar.
 Referència: TIC2003-06293. Modelado de prestaciones de sistemas de tiempo real.
PUIGJANER TREPAT, Ramon.
 Referència: BFF2000-0841. Textos especializados y terminología: selección y
recuperación automática de la información. CABRÉ CASTELLVÍ, M. Teresa.
Universitat Pompeu Fabra. Investigadora de la UIB: Delgado Domínguez, Adelaida.
 Referència: TIC2000-1191. Sistema de recuperación de información con control
terminológico y discursivo. LORENTE CASAFONT, Mercè. Universitat Pompeu
Fabra. Investigadora de la UIB: Delgado Domínguez, Adelaida.
 Referència: VII.19. CYTED. Recuperación de información y bibliotecas digitales.
BAEZA-YATE, Ricardo. Universitat de Xile. Investigadora de la UIB: Delgado
Domínguez, Adelaida.
 Referència: TIC2001-1143-C03. Mejora de los procesos para la toma de decisiones
en la gestión de proyectos de ingeniería del software. DOLADO COSÍN, José Javier.
Universitat del País Basc. Investigadora de la UIB: Mas Pichaco, Antònia.
Departament de Dret Privat
 Referència: BJU2000-0280. La protección de los consumidores en los contratos de
alojamiento turístico. COCA PAYERAS, Miquel.
 Referència: BJU2000-0974. La adaptación del derecho de familia propio de las islas
Baleares a la nueva realidad social. FERRER VANRELL, M. Pilar.

 Referència: BJU2002-00499. 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.
 Referència: SEC2002-04384-C02-02. El nuevo derecho concursal español.
ALCOVER GARAU, Guillem.
 Referència: BJU2002-04544-C02-01. Reforma del proceso penal español. TAPIA
FERNÁNDEZ, Isabel.
 Referència: BJU2003-01998. Aspectos jurídicos de los medios de pago en el
comercio electrónico. MARTÍNEZ NADAL, Apol·lònia.
Departament de Dret Públic
 Referència: BJU2002-00559. Derechos humanos, responsabilidad internacional y
seguridad colectiva: intersección de sistemas. HUESA VINAIXA, M. Rosario.
Departament d’Economia Aplicada
 Referència: SEC2002-01512. 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.
 Referència: SEC2002-02606. Microsimulación y análisis de las políticas públicas:
redistribución e incentivos. SPADARO, Amedeo.
Departament d’Economia de l’Empresa
 Referència: BEC2001-2552-C03-03. Estructura organizativa y gobierno de la
empresa española. CRESPÍ CLADERA, Rafael.
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
 Referència: BFF2000-1268. Edición del Llibre de Déu, de Ramon Llull. ROSSELLÓ
BOVER, Pere.
 Referència: BFF2001-0362. Análisis y edición del Bolletí del Diccionari de la
Llengua Catalana (1901-1936). DOLS SALAS, Nicolau.
Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina
 Referència: BFF2000-1068. Estudio y edición crítica de las obras teatrales inéditas
de Diego de Torres Villarroel (Salamanca, 1694-1770). GARAU AMENGUAL,
Jaume.
 Referència: BFF2003-06288. Estudio de la oratoria del padre Jerónimo de
Florencia (1565-1633) y edición crítica de sus sermones y oraciones fúnebres. GARAU
AMENGUAL, Jaume.
 Referència: BFF2001-0916. Los textos como fuente de información pragmática:
estudio de la gestualidad en la antigüedad romana. FORNÉS PALLICER, M. Antònia.
 Referència: BFF2003-02586. 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.
 Referència: BFF2003-04415. Edición de materiales para el análisis de la
autorrepresentación de la mujer en la poesía española (1939-1959). PAYERAS
GRAU, Maria.
 Referència: BFF2001-1593. Principales aspectos de la entonación del discurso en
español. Estudio experimental de las unidades prosodicas del discurso y sus funciones.
ELORDIETA ALCIBAR, Gorka. Universitat del País Basc. Investigadora de la UIB:
Romera Ciria, Maria Magdalena.

 Referència: BFF2001-2988. Creación de una base de datos de combinaciones
léxicas en el inglés científico. VERDAGUER CLAVERA, Isabel. Universitat de
Barcelona. Investigadora de la UIB: Juan Garau, Maria.
 Referència: BFF2001-0820. Los efectos de la movilidad (estancia en el país de
lengua meta) en la competencia oral y escrita de los estudiantes de inglés
universitarios: la variación en la adquisición y en el aprendizaje de la lengua inglesa a
niveles avanzados. TURELL JULIÀ, M. Teresa. Universitat Pompeu Fabra.
Investigadora de la UIB: Juan Garau, Maria.
Departament de Filosofia i Treball Social
 Referència: BSO2000-1116-C04-01. Estudio interdisciplinar de rasgos funcionales
del grado humano. Aspectos sistemáticos. CELA CONDE, Camilo José.
 Referència: SEC2000-1235. La justicia, las transformaciones sociales y los límites
del Estado del Bienestar: políticas públicas, mercado de trabajo, exclusión social y
sostenibilidad. RIUTORT SERRA, Bernat.
 Referència: BFF2001-0377. Ciencia reguladora y riesgos tecnológicos. LUJÁN
LÓPEZ, José Luis.
 Referència: BFF2002-04454-C10-02. Uso del vocabulario genético y
reduccionismo. AMBROGI ÁLVAREZ, Adelaida.
 Referència: BSO2003-06904-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.
 Referència: BFF2003-08156. Antecedentes hispanos del método de la Janua
Linguarum de Comenio. TORRES MARÍ, Francesc.
Departament de Física
 Referència: BFM2002-03241. Dinámica de nanoestructuras electrónicas y
comunicación cuántica. CASAS AMETLLER, Montserrat.
 Referència: MAT2002-00319. Desarrollo y caracterización de aleaciones con
memoria de forma ferromagnéticas. CESARI ALIBERCH, Eduard.
 Referència: REN2002-03482/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.
 Referència: BFM2000-1329. Sismología de la corona solar y actividad solar.
BALLESTER MORTES, Josep Lluís.
 Referència: MAT2000-0862-C03-02. Desarrollo de nuevas aleaciones de memoria
de forma con elevadas temperaturas de transformación. Mejora de procesos de
obtención y procesado: prototipos industriales. PONS MORRO, Jaume.
 Referència: BFM2001-0988. Radiación gravitatoria en sistemas relativistas
axialmente simétricos. Un estudio analítico-numérico. CAROT GINER, Jaume Jesús.
 Referència: REN2002-00486/CLI. Estudio y parametrización de los intercambios de
calor, humedad y momento en la capa estable. CUXART RODAMILANS, Joan.
 Referència: TIC2002-01238. Test multiparamétrico de circuitos microelectrónicos
digitales y mixtos de altas prestaciones. SEGURA FUSTER, Jaume Agapit.
 Referència: REN2003-09435. Salidas de modelos de mesoscala a alta resolución:
verificación y uso en cartografía climática. CUXART RODAMILANS, Joan.
 Referència: TIC2003-01075. Desarrollo de nuevas estrategias de test para circuitos
integrados CMOS RF. GARCIA MORENO, Eugeni.

 Referència: AYA2003-00123. Oscilaciones en estructuras magnéticas de la corona
solar. BALLESTER MORTES, Josep Lluís.
Departament d’Infermeria i Fisioteràpia
 Referència: PI02-0925. 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.
Departament de Psicologia
 Referència: BSO2002-03807. El tratamiento del miedo a volar y la teoría de los
sistemas dinámicos: hacia una mejor comprensión del cambio terapéutico. BORNAS
AGUSTÍ, F. Xavier.
 Referència: BSO2000-1116-C04-02. Estudio interdisciplinar de rasgos funcionales
del grado humano. Estudio experimental de los correlatos cerebrales de los rasgos
funcionales de conducta moral, capacidad estética y lenguaje metafórico. MARTY
BROQUET, Gisèle.
 Referència: BSO2000-1200. Estudio de la prevalencia de la hiperactividad en edad
escolar. SERVERA BARCELÓ, Mateu.
 Referència: BSO2000-0956. Factores cognitivos y aptitudinales con el consumo de
alimentos en la población infantil de 10 a 14 años. PICH SOLÉ, Jordi.
 Referència: BSO2001-0369. Redes neuronales artificiales aplicadas al análisis
transversal y longitudinal en el campo de las conductas adictivas. PALMER POL,
Alfons Lluís.
 Referència: BSO2001-0693. Evaluación psicofisiológica de la sensibilización
central en el dolor crónico y su influencia sobre el procesamiento emocional y
cognitivo. MONTOYA JIMÉNEZ, Pedro.
 Referència: BSO2002-04483-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.
 Referència: BFF2003-00129. Cognición y representación en los enfoques
alternativos al simbólico en ciencias cognitivas. GOMILA BENEJAM, Antoni.
 Referència: BSO2003-06904-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.
 Referència: BSO2003-06904-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.
 Referència: BSO2003-3885. Madurez y envejecimiento en la flexibilidad cognitiva:
parámetros electrofisiológicos y neuropsicológicos en la población normal. BARCELÓ
GALINDO, Francesc.
 Referència: 83/00. Evaluación de los factores psicosociales y su influencia sobre las
mujeres sometidas a tratamientos de infertilidad. Construcción y validación de
programas de intervención para la reducción de su impacto en dichas mujeres y en sus
parejas. PÉREZ PAREJA, F. Javier.
 Referència: Ministeri de l’Interior. Identificación de factores de riesgo asociados al
consumo de alcohol y sustancias psicoestimulantes en adolescentes mediante redes
neuronales artificiales. PALMER POL, Alfons Lluís.

 Referència: G03/184. Fons d’Investigació Sanitària. Criterios para la clasificación
de los trastornos psicóticos y de la personalidad. ROCA BENNÀSAR, Miquel À.
Departament de Química
 Referència: REN2000-0336-P4-02. Regeneración de aguas grises para su
reutilización no potable para la descarga de inodoros. MARCH ISERN, Joan Gabriel.
 Referència: BQU2002-02546. 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.
 Referència: BQU2000-0242. Estudio químico-físico de la inactivación de serinenzimas por antibióticos beta-lactámicos. MUÑOZ IZQUIERDO, Francisco.
 Referència: BQU2000-0214. Estudio químico-físico de las reacciones de
condensación de piridoxamina (piridorina) con cetoácidos y azúcares, su aplicación al
estudio de enzimas PMP-dependientes y a la inhibición de la glicación no enzimática de
proteínas. DONOSO PARDO, Josefa.
 Referència: PPQ2001-0474. Desarrollo del análisis por inyección en flujo
multijeringa. Aplicación a la determinación de parámetros ambientales. CERDÀ
MARTÍN, Víctor.
 Referència: PPQ2001-0347. Contribución a la valorización de productos resultantes
de la incineración de residuos sólidos urbanos. FORTEZA COLL, Rafael A.
 Referència: BQU2001-0724-C02-02. Catalizadores enantioselectivos de base
lantanida para síntesis orgánica. SAÁ RODRÍGUEZ, José Manuel.
 Referència: BQU2002-04651. Estudios relativos a especies surpramoleculares de
interés como materiales nanoestructurados y quimiosensores. COSTA TORRES,
Antoni.
 Referència: MAT2002-03603. Nanoestructuras en sólidos porosos periódicos.
OTERO AREÁN, Carlos.
 Referència: AGL2003-03889. Influencia de las variables de proceso en la obtención
de fibra alimentaria. Enriquecimiento en fibra de productos cárnicos crudos curados.
ROSSELLÓ MATAS, Carme.
 Referència: BQU2003-02592. Inactivación y modelado molecular de serin-enzimas.
Beta-lactamasas de la clase D y elastasas. MUÑOZ IZQUIERDO, Francisco.
 Referència: BQU2003-01659. Estudios sobre nucleación heterogénea en la litiasis
renal oxalocálcica. Etiología y diagnóstico. GRASES FREIXEDAS, Felicià.
 Referència: PTR1995-0583-OP. Desarrollo de un sensor para la cuantificación de
ácidos húmicos en aguas salobres destinadas al consumo humano. COSTA TORRES,
Antoni.
 Referència: 4/2002-IA. Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes
Balears. Obtenció d’antioxidants naturals a partir dels subproductes del procés de
vinificació del raïm autòcton Manto Negro. LLOBERA BALLE, Antònia.
 Referència: AGL2001-2774-C05. Aplicación de ultrasonidos de potencia en
procesos de deshidratación de alimentos. Modelización del proceso. MULET PONS,
Antoni. Universitat Politècnica de València. Investigador de la UIB: Femenia Marroig,
Antoni.
Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA)
 Referència: BFM2000-1108. Cooperación y fenómenos no lineales en sistemas
complejos extendidos. SAN MIGUEL RUIBAL, Maximino.

 Referència: REN2000-1471-C02-01. Flujo de carbono en la región canaria:
determinación de balances locales y estructura trófica. AGUSTÍ REQUENA, Susana.
 Referència: BOS2000-0822. Aislamiento geográfico y exclusión competitiva en la
filogenia, y la evolución de ciertos géneros de coleopteros. PETITPIERRE VALL,
Eduard.
 Referència: BOS2000-0569-C02-02. Investigaciones aplicadas al programa de
conservación de la gaviota de Audouin: los efectos de los depredadores terrestres en la
ecología y la dinámica de sus poblaciones. ORO DE RIVAS, Daniel.
 Referència: AGL2000-1397-C02-01. Detección molecular de los aditivos
alimentarios E410, E412 y E417 en alimentos. ALBERTÍ SERRANO, Sebastià.
 Referència: FIS01-0034-01. Fons d’Investigació Sanitària. Caracterización de
mecanismos de resistencia a antibióticos en Klebsiella pneumoniae debido a
alteraciones en la permeabilidad. HERNÁNDEZ ALLÉS, Santiago.
 Referència: PI02-1309. 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.
 Referència: REN2001-0802-C02-01/MAR. Procesos de transporte, campos de
velocidades y análisis de estructuras oceánicas mediante imágenes de satélite.
HERNÁNDEZ GARCÍA, Emilio.
 Referència: BFM2001-0341-C02-01. Sincronización en sistemas físicos y biológicos.
TORAL GARCÉS, Raúl.
 Referència: REN2001-0580/GLO. Biodiversidad marina en ambientes costeros
extremos: prospección faunística de las cuevas anquialinas de las Baleares, Canarias, y
Levante Ibérico. JAUME LLABRÉS, Damià.
 Referència: REN2002-04035-C03-01. Criterios de calidad microbiológica en
reutilización de aguas y biosólidos. LALUCAT JO, Jordi.
 Referència: EN2002-04044-C02-01. Relación entre procesos físicos y
biogeoquímicos asociados a sistemas hidrodinámicos de mesoescala en el mar de
Alborán. GOMIS BOSCH, Damià.
 Referència: BFM2002-04474-C02-C01. Competición, coordinación y cooperación
de agentes en redes complejas. MARTÍNEZ EGUÍLUZ, Víctor.
 Referència: REN2001-1535/MAR. Biodiversidad y funcionamiento de ecosistemas
bentónicos mediterráneos dominados por macroalgas. TERRADOS MUÑOZ, Jorge.
 Referència: 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.
 Referència: REN2002-04535-CO2-02. Influencia de la estructura y dinámica
oceanográfica sobre poblaciones demersales en aguas de las Islas Baleares.
MORALES NIN, Beatriz.
 Referència: BSO2003-01960. Modelos matemáticos aplicados al estudio de la
demografía y dinámica de poblaciones de organismos amenazados: una aproximación
poblacional y metapoblacional. ORO DE RIVAS, Daniel.
 Referència: BOS2003-05198-C02-01. Análisis intraespecífico de la diversidd génica
de Salinibacter ruber. ROSSELLÓ MORA, Ramon.
 Referència: VEM2003-20565. Caracterización de la microbiota autóctona
degradadora del fuel del Prestige y de su potencial de biorremediación. LALUCAT JO,
Jordi.

 Referència: BOS2001-0610. &RQVHFXHQFLDVHFROyJLFDV\HYROXWLYDVGHODUXSWXUDGH
PXWXDOLVPRV SODQWDDQLPDO GHELGR D OD LQWURGXFFLyQ GH HVSHFLHV H[yWLFDV HQ
HFRVLVWHPDVLQVXODUHV. TRAVESET VILAGINÉS, Anna.
 Referència: 050/2002. 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.
 Referència: REN2003-06962/GLO. (IHFWRGHODVHVSHFLHVLQYDVRUDVHQODVUHGHVGH
SROLQL]DFLyQ¢IDYRUHFHODDEXQGDQFLDGHHVSHFLHVV~SHUJHQHUDOLVWDVODLQYDVLyQGHORV
HFRVLVWHPDVLQVXODUHV". SANTAMARÍA GALDÓN, Luis.
 Referència: 55/2002. 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.
 Referència: BTE2001-0589. Análisis de la evolución y extinción de Myotragus
balearicus bate 1909 (Artiodactyla: caprinae). ALCOVER TOMÀS, Josep A.
 Referència: REN2003-07787-C02-01. Desarrollo de una plataforma de observación
oceánica móvil y autónoma. ÁLVAREZ DÍAZ, Alberto.
 Referència: REN2002-00450. Estructuración, demografía y conservación de la
comunidad de aves marinas en el mediterráneo occidental: compración con otras
comunidades. GONZÁLEZ FORERO, Manuela.
 Referència: REN-2000-1471-C02/MAR. Flujo de carbono en la región Canaria:
acoplamiento entre exportación costera y demanda oceánica. AGUSTÍ REQUENA,
Susana.
 Referència: REN-2001-5060E/MAR. Producción de carbono orgánico disuelto por
el fitoplancton en la región Canaria del Atlántico. AGUSTÍ REQUENA, Susana.
 Referència: 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.
 Referència: VEM2003-20081-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.
 Referència: 2/2002-IA. Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes
Balears. Estudi de la forma corporal del raor Xyrichthys novacula i la seva aplicació
per a la discriminació de poblacions. MORALES NIN, Beatriz.
Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS)
 Referència: BFM2003-00771. Modelos algebraicos, gráficos y borrosos en biología
molecular. ROSSELLÓ LLOMPART, Francesc A.

5.2. Tesis doctorals dipositades el curs 2003-2004
10/10/2003

21/10/2003

Gabriel Moya Niell i
Guillem Ramon Pérez de
Rada
Jesus Salinas Ibañez i Lluis
Ballester Brage
Pere Salvà Tomàs

24/10/2003

J. M. Nave Pineda

24/10/2003

Carlos Pomar Castellanos i
Jaume Sastre Moll

20/11/2003

Javier Rey-Maquieira i
Maria Tugores

20/10/2003

Biologia

Margarita Puigserver Salvà

Ciències de l’Educació Denize Piccolotto Carvalhe
Levy
Ciències de la Terra
José Ricardo Cox Aranibar
Economia de
l’Empresa
Economia de
l’Empresa

Maria Magdalena Massot
Perelló
Maria Llompart Bibiloni

Economia Aplicada

Vicente Ramos Mir

Aspectes ecològics i taxonòmics del
fitoplacnton a zones costeneres de la
Mediterrània
La interfaz ante la cultura y el comportamiento
delusuario
Turismo sostenible y territorios indígenas de
Bolivia
Formación de la estructura temporal de tipos de
interés en el mercado español
Un análisis histórico-contable de la
procuración del Real Patrimonio en el Reino de
Mallorca, período 1310-1330
Modelos turísticos y mercado de trabajo:
consideraciones para el caso de Baleares

5/12/2003

J. A. Alcover Tomas i
Carles Ribera

Biologia

Guillem Xavier Pons Buades

Biogeografia, ecologia, i toxonomia de les
aranyes (arachnida araneae) de les Illes Balears

18/12/2003

Victòria Ferrer Pérez

Psicologia

Antònia Pades Jimenez

Habilidades sociales en enfermeria: propuesta
de un programa de intervención

8/1/2004

Jeroni Morey

Química

Maria Orell Jaquotot

Síntesis de receptores basados en éter-corona.
Estudio del reconocimieno molecular de sales
neutras

19/1/2004

Victoria Eugenia
Combarros

Dret Públic

Apolonia Andreu Mestre

Las modificaciones presupuestarias. Un
analisis en el ordenamiento financiero del
estado y en el de las Comunidades Autònomas

23/1/2004

Jaume Flexas

Biologia

Josefia Bota Salort

Regulación de la fotosintesis en respuestas al
estrés hídrico. Limitaciones, metabólicas y de
difusión del CO2

4/2/2004

Pilar Roca

Biologia Fonamental i Marta Monjo Cabrer
Ciències de la salut

Implicaciones de las hormonas sexuales en el
balance de los receptores adrenérgicos de los
tejidos adiposos

4/2/2004

Framcesc Bujosa Homar

Biologia Fonamental i Blai Llopies Faner
Ciències de la salut

Aproximació a la vida i l’obra del Dr. Miquel
Oleo Quadrado

11/2/2004

Carlos Otero

Química

Montserrat Rodriguez
Guerrero

Química desuperficies de sólidos activos que
contiene galio

23/2/2004

Antoni Miralles i Jesús
Garcia Sevilla

Biologia

Victor José Asensio Landa

Modulación y regulación del Map-cinasas por
opiàceos en cerebro de rata

24/2/2004

Antonio Riera

Economia Aplicada

Teresa Palmer Tous

Turismo y políticas ambientales

consideraciones para la economia balear
24/2/2004

Eugeni Aguiló

Economia Aplicada

Jose Luis Cortes Fleixas

24/2/2004

Maria Rosa Rosselló i
Eduard Rigo Carratalà

Ciències de l’educació Ferran Carreras Tudurí

Les cultures docents: anàlisi del procesos de
col.laboració i de les estructures de participació
interprofessors. Un estudi de cas a secundaria

24/2/2004

Eduard Rigo Carratalà

Ciències de l’Educació Sebastià Forteza Bauzà

Indicadores de las interacciones entre los
profesionales y usuarios de una reidencia de
personas dependientes

26/2/2004

Jaume Carot

Física

M. Magdalena Collinge

Scalar field spacetimes

25/3/2004

Antoni Riera

Economia Aplicada

Antonio Ferreira Santana
Filho

Construcción de una herramienta para el
análisis de sostenibilidad a través del uso de
indicadores y la teoría general de sistemas

31/3/2004

Jose Luis Ballester i Ramon Física
Oliver

Antonio Jesús Diaz Medina

Fas magnetohudrodynamic waves in line-tied
solar coronal flux tubes

22/4/2004

Joan Jordi Muntaner Guasp

Ciències de l’Educació Francesc Serra Baudes

La presència del suport natural en els processos
d’inclusió laboral mitjançant el model del
trebal amb supor (supported employment)

22/4/2004

Aina Calvo i Denise
Gastaldo

Ciències de l’Educació Andreu Bover Bover

Cuidadores informales de salud del ámbito
domiciliario: percepciones y estrategias de
cuidado ligadas al género y a la generación

22/4/2004

Francisco Javier Pérez
Pareja

Psicologia

Analisis de los efectos de la nocturnidad
laboral permanente y de la rotación de turnos

Juan Manuel Sánchez
González

El presupuesto como insturmento de gestión
pública: del presupuesto por objetivos al
presupuesto de recursos

en el bienestar las satisfacción familiar y el
rendimiento perceptivo visual de los
trabajadores
5/5/2004

Avel.lí Blasco Esteve

17/5/2004

Dret Públic

Dagmar Albertina Genelli
Dantas

Estabilidade do servidor público e as
perspectivas da emenda constitucional nº 19/98

Catalina Cantarellas Camps Ciències Històriques i
Teoria de les Arts

Jaume Reus Morro

Evasió i exili interior en l’obra de Joan Miró
1939-1945

26/5/2004

Clemente Polo i Eugeni
Aguiló

Economia Aplicada

Elisabeth Valle Valle

Modelos multisectorales aplicados a la
economiía balear

26/5/2004

Marti X. March Cerdà i
Lluis Ballester Brage

Ciències de l’Educació Belen Pascual Barrio

La evaluación de programes de intervención
socioeducativa. La experiencia de Urban-el
Temple de Palma de Mallorca

3/6/2004

Antoni Pons Biescas

Biologia Fonamental i Antoni Aguiló Pons
Ciències de la Salut

Efectos de los nutrientes atioxidantes osbre el
estrés oxidativo asociado al ejercicio físico

21/6/2004

Pablo Ballester i C. A.
Hunter

Química

Rosa M. Gomila Ribas

Ensamblaje de zinc profirinas inducido por
coordinación con aminas

23/6/2004

Carles Bona

Física

Carlos Palenzuela Luque

Froamlism and methods for numerical
relativity Improving the tools for black hole
simulations

25/6/2004

Sebastià Albertí Serrano i
Luis Martínez

Biologia

Antonio Domenech Sánchez

Mecanismos de resistencia relacionados con la
permeabilidad y la expulsión activa de
antimicrobianos en K pneumoniae

6. ACTIVITATS DE PROJECCIÓ CULTURAL
6.1. Aspectes generals
Durant aquest curs, l’actuació del Vicerectorat de Projecció Cultural, amb
l’assessorament de la Coordinació tècnica del Vicerectorat, a càrrec del Sr. Gabriel
Camps, ha viscut dues etapes:
Fruit del procés electoral al càrrec de Rector i de la consegüent reestructuració dels
vicerectorats del nou govern universitari, l’antic Vicerectorat d’Extensió
Universitària i Activitats Culturals esdevingué Vicerectorat de Projecció Cultural, a
càrrec de l’Excm. Sr. Francesc Casadesús Bordoy, doctor del Departament de
Filosofia de la UIB.
Durant el seu període de mandat, que comprèn part del darrer trimestre del curs
2002-2003 i del primer del 2003-2004, es treballà sobretot en la remodelació del
Servei d’Activitats Culturals i la reorganització de la Universitat Oberta per a
Majors.
Arran de la dimissió del doctor Casadesús, fou nomenada vicerectora l’Excma. Sra.
Francisca Lladó Pol, doctora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de
les Arts de la UIB.
Durant aquesta segona etapa, ha continuat la tasca del Servei d’Activitats Culturals,
amb l’àrea específica de cursos. La d’esports ho ha fet amb el responsable específic
d'aquesta àrea, el doctor Pere Palou Sampol, del Departament de Ciències de
l’Educació de la UIB, sota el comandament directe de la vicerectora.
La vicerectora de Projecció Cultural, entre d’altres organismes, fa part del Patronat
de la Fundació General de la Universitat de les Illes Balears, del Consorci per al
Foment de la Llengua Catalana i la projecció exterior de la cultura de les Illes
Balears (COFUC), del Patronat de l’Escola d’Hoteleria CAIB-UIB, 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.
Per raó de les tasques dutes endavant pel vicerectorat, hom ha impulsat la signatura
de diversos convenis amb institucions i organismes públics i privats, estatals i
internacionals.
A més, hom ha participat en activitats d’àmbit estatal com són ara les reunions de
vicerectorats de projecció cultural de les universitats espanyoles (fruit d’aquesta
participació, la UIB col·labora en un projecte conjunt interuniversitari de catalogació
del patrimoni artístic universitari espanyol i, a més, ha estat proposada com a seu
futura d’una d’aquestes reunions) i els diàlegs previs del Fòrum de les Cultures de
Barcelona.

6.2. Activitats que han tingut el suport del vicerectorat de projecció
cultural
Intervenció de Miquel Barceló a la Seu
La Universitat de les Illes Balears té, entre els seus objectius, tant per tradició com per
imperatiu legal, la protecció i la promoció dels valors culturals i artístics de les Balears,
dels quals l'obra de Miquel Barceló és un gran i valuós exemple, ja reconegut per la UIB
quan la Junta de Govern, a proposta del Departament de Ciències Històriques i Teoria
de les Arts, li va conferir el títol de doctor honoris causa el 19 de desembre de 2000.
L'acceptació per part de l'artista d'aquesta concessió va iniciar el procés que, menat per
l’aleshores Vicerectorat d’Extensió Universitària i Activitats Culturals, al si de la
Fundació Art a la Seu de Mallorca, organitza i coordina aquest esdeveniment futur: la
intervenció de Miquel Barceló a la Seu de Mallorca, a la capella de Sant Pere
(realització d'una coberta ceràmica i cinc vitralls, a més de mobiliari i altres objectes de
culte —ambó, canelobre, etc.— de la dita capella) i a les gàrgoles del temple, en
col·laboració amb el Bisbat de Mallorca, el Govern de les Illes Balears i Fundatur.
Des del vicerectorat hom ha continuat treballant en la realització d’aquesta intervenció,
especialment quant a les tasques duites a terme per la Coordinació tècnica de
vicerectorat (redacció de les actes de les reunions del Patronat de la Fundació Art a la
Seu de Mallorca, propostes de reglament de la comissió tècnica i altres tasques de
suport).

Universitat Oberta per a Majors
El Vicerectorat de Projecció Culturals ha continuat amb el suport a aquesta tasca: la de
la sisena edició de la UOM a Mallorca, la cinquena a Menorca i Eivissa i Formentera, i
la quarta de la UOM als Pobles.
Cal remarcar el nomenament de la nova directora de la UOM, la doctora M. Antònia
Manassero, del Departament de Psicologia de la UIB, a més de l’acabament dels tràmits
conduents a qualificar aquests estudis com a títol propi de la UIB i la signatura d’una
renovació del conveni de finançament de la UOM amb la Banca March, que suposa
l’ampliació de tres a cinc anys amb el consegüent increment econòmic.

Pastoral Universitària
La Pastoral Universitària, com a servei de l'Església Catòlica a la Universitat de les Illes
Balears que concreta el fet religiós cristià dins el món plural de la universitat, s'ofereix a
tots els membres de la comunitat universitària com a lloc d'acollida, d'informació i
formació religiosa on es promouen debats, seminaris, conferències, taules rodones...
Ofereix també la possibilitat de realitzar cursos de teologia reconeguts amb crèdits de
lliure elecció. Hom pot participar en les tasques de voluntariat social que es duen
endavant, i en la dinàmica dels grups de revisió de vida del Moviment d'Universitaris i
Estudiants Cristians (MUEC). També s’hi pot celebrar la fe cristiana a l'interior de la
universitat organitzant espais de pregària i de celebració de l'eucaristia.

Des del Vicerectorat de Projecció Cultural hom ha continuat donant suport a aquestes
tasques gràcies al treball del seu responsible fins enguany, mn. Nadal Bernat, que ha
estat cridat a Roma per continuar la seva formació.

Altres activitats de suport
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diccionari Català-Sànscrit. Obra pionera a l’Estat espanyol, elaborada pel professor
Òscar Pujol, farà que la llengua catalana sigui coneguda per la comunitat de
sanscritistes d’arreu del món i augmentarà els lligams de la UIB amb l’Índia. En
premsa per part d’Enciclopèdia Catalana per a la seva publicació
Contribucions específiques a les activitats generades per la Coral UIB.
UIMIR
Universitat Catalana d'Estiu a Prada
Seguiment de tot el procés de rehabilitació de Can Oleo
Dia Mundial del Teatre
Dia Mundial de la Poesia
Jornades d'Onomàstica
XV Olimpíada de Física.
Contribució al finançament de la Fundació del Teatre del Mar.
Patronatge de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les
Illes Balears.
Patronatge de la Junta Superior del Patronat de l’Enciclopèdia d’Eivissa i
Formentera.
Patronatge de la Fundació del Teatre Principal de Palma
Patronatge de la Casa Museu Llorenç Villalonga.

7. Activitats institucionals
Acte d’obertura del curs acadèmic 2003-2004 el dia 29 de setembre de 2003 amb la
lliçó inaugural del doctor Antoni Socias Salvà, amb el títol «El component solidari i
el resultat en les entitats econòmiques privades».
Acte d’inauguració del curs 2003-2004 de l’Extensió de la Universitat a Eivissa i
Formentera i lliurament dels diplomes als estudiants que han acabat els estudis el curs
anterior amb la lliçó magistral a càrrec del doctor Antoni Socias Salvà, amb el títol
«El component solidari i el resultat en les entitats econòmiques privades», el dia 1
d’octubre de 2003.
Acte d’inauguració del curs 2003-2004 de l’Extensió de la Universitat a Menorca i
lliurament dels diplomes als estudiants que han acabat els estudis el curs anterior amb
la lliçó magistral a càrrec del doctor Antoni Socias Salvà, amb el títol «El component
solidari i el resultat en les entitats econòmiques privades», el dia 2 d’octubre de 2003.
Celebració de la diada del beat Ramon Llull el dia 28 de novembre de 2003 amb les
activitats següents:
— Acte institucional amb la conferència del senyor José Maria Fluxá Ceva, president
del Consell Social de la Universitat Autònoma de Madrid i president del Consell
Social de les universitats públiques que versà sobre «Universidad y Sociedad».
— Celebració a la basílica de Sant Francesc, amb la participació de l’Orfeó
Universitat de les Illes Balears i del Cor de Mestres Cantaires, i amb la conferència
«Treballs de Francesc de Borja Moll sobre Ramon Llull», de la doctor professora
Aina Moll.
Acte d’investidura del senyor Jean Dausset com a doctor honoris causa el dia 12 de
febrer de 2004.
Celebració de la cerimònia de graduació del curs 2003-2004 el dia 21 de juliol de
2004.
Accions per enfortir la imatge institucional de la Universitat: campanyes
publicitàries, edició de la revista trimestral Enllaç UIB, etc.
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.
Presentació de la Casa de Menorca a Mallorca per als estudiants i PAS menorquins a
la UIB, el dia 26 de novembre de 2003.

Visita de la Presidenta del Consell Insular de Menorca i del Conseller de Cultura el
dia 16 de juny de 2004.

8. ACTIVITATS DE COOPERACIÓ EXTERIOR
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El Vicerectorat de Relacions Exteriors fomenta les relacions internacionals; la mobilitat
estudiantil i els programes d’intercanvi; la cooperació al desenvolupament; el seguiment
i la gestió de projectes exteriors i la promoció externa de la UIB.
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El programa DRAC té com a objectiu potenciar la mobilitat de tots els estaments de la
comunitat universitària de les institucions membres de l’Institut Joan Lluís Vives. 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 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,
pressuposant sempre un reconeixement mutu de l’activitat realitzada. Per tal d’assolir
aquest objectiu, el programa conté cinc accions ben diferenciades. Les tres primeres són
per a alumnes i la quarta i la cinquena per a PDI i PAS respectivament, tal com indica la
seva denominació.
Accions:

1. DRAC-Estiu
2. DRAC-Formació avançada
2.1 DRAC-Formació avançada: "Cursos de doctorat interuniversitaris"
3. DRAC-Hivern (estades curtes)
4. DRAC-PDI
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

$FFLy'5$&(VWLX
1.1. La taula següent conté les dades de les persones que han gaudit de les beques
d’estiu diferenciant estudis, universitat de destinació i sexe de les persones
participants.

Estudis
Enginyeria Tècnica
industrial
Enginyeria Electrònica
Enginyer Tècnic en
informàtica
Biologia

Destinació
Homes Dones Total
Universitat Autònoma de Barcelona
6
6
Universitat de Lleida
Universitat Autònoma de Barcelona
0
1
1
Universitat Oberta de Catalunya
1
1

Filologia Catalana
Química
Empresarials
TOTAL

Universitat de Perpinyà
Universitat Jaume I
Universitat Politècnica de Catalunya

Universitat Oberta de Catalunya

1

1
2
11

1
1
1
3

1
2
2


1.2. Al gràfic següent es mostren les dades totals de l’alumnat que ha realitzat
l’intercanvi, per estudis:

Total alumnat
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2.1. La taula següent conté les dades de les persones participants en les beques de
formació avançada diferenciant estudis, universitat de destinació i sexe.

Estudis
Destinació
Homes Dones Total
Ciències Matemàtiques Universitat de Girona
1
Universitat Autònoma de Barcelona
1
2
Ciències Històriques
Universitat Pompeu Fabra
1
Universitat Rovira i Virgili
1
1
3
Filosofia i Treball
Universitat de Girona
1
Social
Universitat de Barcelona
1
2
Psicologia
Universitat de Girona
1
3
Universitat Rovira i Virgili
2
Química
Universitat de Barcelona
1
6
Universitat Rovira i Virgili
2
Universitat de Girona
2
Universitat de València
1
TOTAL
11
5


2.2. Al gràfic següent es mostren les dades totals de l’alumnat que ha realitzat
l’intercanvi, per estudis:

Total alumnat
8
6
4
2
0
Matemàtiques C.Històriques Filosofia i T.S.

Psicologia

Química
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3.1. La taula següent conté les dades de les persones participants en les beques d’Hivern
(estades curtes) diferenciant estudis, universitat de destinació i sexe.

Estudis
Ciències de l’Educació
Filosofia i T. S.

Destinació
Homes
Universitat de Girona
Universitat de
1
Barcelona
Universitat Rovira i
Virgili
Universitat de
1
València
2

Psicologia
Química
TOTAL

Dones
6

Total
6
1

3

3
1

9



3.2. Al gràfic següent es mostren les dades totals de l’alumnat que ha realitzat
l’intercanvi dins el marc del DRAC-Hivern (estades curtes), per estudis:

Total alumnat
7
6
5
4
3
2
1
0
C.Educació

Filosofia i T S

Psicologia

Química

$FFLy'5$&3',
4.1. La taula següent conté les dades de les persones participants en les beques de
formació avançada diferenciant estudis, universitat de destinació i sexe.

Estudis

Destinacions

Homes Dones

Total

Ciències de l’Educació

Universitat de Girona
Universitat de València
Ciències Matemàtiques Universitat de Barcelona
Ciències Històriques
Universitat de Barcelona
Filosofia i Treball
Universitat de Girona
Social
Psicologia
Universitat de Girona
Universitat Rovira i Virgili
Química
Universitat de Barcelona
Universitat Rovira i Virgili
Universitat de Girona
TOTAL

2
1
3
2
1

2
1
3
2
1

2
1
2
1
1
13

2
1
3
2
1


1
1
5

4.2. Al gràfic següent es mostren les dades totals del professorat que ha realitzat
l’intercanvi DRAC-PDI per estudis:

Total PDI
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$FFLy'5$&3$6
5.1. La taula següent conté les dades de les persones participants en les beques DRACPAS diferenciant estudis, universitat de destinació i sexe.

Biblioteca
Total

Destinació
Universitat de Barcelona

Homes

Dones
2
2

Total
2


352*5$0$'(02%,/,7$76,&8(6Ê1(&$


El mes de novembre de 1999 es publicà la primera convocatòria del Sistema
d’Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols (SICUE). Aquest programa permet a
l’alumnat matriculat a 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.
D $OXPQDW6,&8(6qQHFDGHOD8,%
1.1. La taula següent conté dades sobre l’alumnat de la UIB que ha realitzat un
intercanvi seguint el criteri dels HVWXGLVFXUVDWV.

(678',6
L. Història de l’Art
L. Història
L. Dret
D. Educació Social
L. Pedagogia
L. Psicopedagogia
L. Psicologia
D. Mestre, esp. de
Llengua Estrangera
D. Empresarials
L. Física
D. Infermeria
E. T. de
Telecomunicació,
esp. Telemàtica

727$/

Estudiantes estudiants
3
1
0
1
7
1
2
0
1
0
1
0
5
1
0
1

total
4
1
8
2
1
1
6
1

Amb beca Sèneca
estudiantes estudiants total
1
1
2
0
1
1
6
1
7
1
0
1
0
0
0
1
0
1
5
1
6
0
0
0

1
2
1
0

0
0
0
1

1
2
1
1

0
2
0
0

0
0
0
0

0
2
0
0

23

6



16

4



Les dades contingudes a la taula es representen al gràfic següent:
T otal alumnat S ICUE

Alumnat S ICUE amb beca S èneca
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1.2. La taula següent conté dades sobre l’alumnat de la UIB que ha realitzat un
intercanvi seguint el criteri de la XQLYHUVLWDWGHGHVWLQDFLy.

81,9(56,7$7'( estudiantes estudiants total
'(67,1$&,Ï
Barcelona
5
1
6
Autònoma de Barcelona
4
0
4
Autònoma de Madrid
1
0
1
Girona
1
0
1
Granada
3
0
3
Politècnica de Madrid
0
1
1
Rey Juan Carlos
2
1
3
Salamanca
6
2
8
València
1
1
2
23
6

727$/

Amb beca Sèneca
estudiantes estudiants total
3
2
1
1
2
0
0
6
1
16

0
0
0
0
0
0
1
2
1
4

3
2
1
1
2
0
1
8
2


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

T otal alumnat S ICUE

Alumnat S ICUE amb beca S èneca

Nombre d’estudiants/es
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1.3. La taula següent recull el total de mesos d’intercanvi de l’alumnat de la UIB en el
marc del programa SICUE-Sèneca:
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1.4. El gràfic següent 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 2003-2004.

Nombre d’estudiants/es

Total estudiants SICUE-S èneca

30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Curs acadèmic

E $OXPQDW6,&8(6qQHFDTXHUHSOD8,%
2.1. La taula següent conté dades sobre l’alumnat que rep la UIB per realitzar un
intercanvi seguint el criteri dels HVWXGLVFXUVDWV.

Amb beca Sèneca
estudiante estudiants total
s
0
1
1
1
0
1
0
1
1

(678',6

estudiantes

estudiants

total

L. Filosofia
L. Psicologia
L. Filologia
Catalana
D. Mestre, esp.
d’Educació Infantil
L. Història
L. Biologia
L. Matemàtiques
D. Infermeria
727$/

0
1
0

1
0
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1
1
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0
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1
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1
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1
0
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Les dades contingudes a la taula es representen al gràfic següent:

T otal alumnat S ICUE

Alumnat S ICUE amb beca S èneca

Nombre d’estudiants/es
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2.2. La taula següent conté dades sobre l’alumnat que rep la UIB per realitzar un
intercanvi seguint el criteri de la XQLYHUVLWDWG¶RULJHQ.

Amb beca Sèneca
81,9(56,7$7 estudiante estudiants
s
'¶25,*(1
Oviedo
0
1

total
1

estudiante estudiants
s
0
1

total
1

Autònoma Madrid
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0
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1
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0
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727$/

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

Nombre d’estudiants/es

T otal alumnat S ICUE

Alumnat S ICUE amb beca S èneca
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2.3. La taula següent conté 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:
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2.4. El gràfic següent 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 2003-2004.


T otal estudiants/es S ICUE-S èneca
18
Núm. estudiants/es

16
14
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8
6
4
2
0
2000-2001

2001-2002

2002-2003

Curs acadèmic

2003-2004
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La mobilitat de tota la Universitat s’emmarca en un sol contracte institucional amb el
qual aquesta es compromet a reconèixer l’equivalència de crèdits per a totes les àrees
que tinguin un acord bilateral signat amb una universitat estrangera. En total hi ha 156
acords bilaterals ERASMUS signats que poden permetre una mobilitat d’estudiants per
a un total de 306 places.

$/801$76Ñ&5$7(6(5$6086'(/$8,%


1.1. La taula següent mostra el nombre d’alumnes de la UIB que han marxat aquest curs
acadèmic 2003-2004, distribuïts per estudis, per sexe i país de destinació:


(VWXGLV
7RWDO
+RPHV
'RQHV
3DtV
Biologia
1
1
Regne Unit
Dret
6
2
4
Alemanya, Àustria, Itàlia,
Suècia
Economia
15
8
7
Alemanya, França, Itàlia,
Països Baixos, Regne
Unit, Bèlgica
Educació
18
1
17
Itàlia, Irlanda, Suècia,
Regne Unit, Finlàndia,
Portugal
Filologia Catalana
1
1
Regne Unit
Filologia Hispànica
4
1
3
Alemanya, Itàlia, Regne
Unit
Filosofia
1
1
Itàlia
Geografia
3
3
Països Baixos, Regne
Unit
Història
7
4
3
França, Itàlia, Portugal
8
8
Rep. Txeca, Alemanya
Informàtica
Psicologia
5
3
2
Alemanya, Països Baixos,
Suècia
Treball Social
1
1
Alemanya
Turisme
28
8
20
Alemanya,
Àustria,
Irlanda, Països Baixos,
Regne Unit
TOTALS




1.2. El gràfic següent mostra les dades totals de l’alumnat de la UIB que ha marxat el
curs 2003-2004, per estudis cursats:

Total alumnat

e
ris
m

lS
oc
ba
l

Tu

ia
l

ia
og
Tr
e

Ps
ic
ol

m
àt
ic
a
In
fo
r

gr
eo
G

H
is
tò
ria

af
ia

ia
so
f
Fi
lo

ca
ni

Fi

lo
lo
gi

a

a
gi
lo
lo
Fi

H
is
pà

C
at

al
an
a

ci
ó
uc
a
Ed

re
t
D

om
ia
Ec
on

Bi

ol

og
ia

30
25
20
15
10
5
0


1.3. La taula següent mostra el nombre d’alumnes de la UIB que han marxat aquest curs
acadèmic 2003-2004, distribuïts per països de destinació:


3DtV
7RWDO
+RPHV
'RQHV
Alemanya
29
15
14
Àustria
3
1
2
França
3
3
Itàlia
21
8
13
Irlanda
5
1
4
Països Baixos
7
3
4
Portugal
3
1
1
Suècia
7
2
5
Regne Unit
17
4
12
Rep. Txeca
1
1
Bèlgica
2
1
1
Finlàndia
2
2
727$/6




1.4. El gràfic següent mostra les dades totals de l’alumnat segons els països de
destinació:
Total alumnat
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1.5. La taula següent mostra l’evolució d’aquest programa per cursos acadèmics,
nombre d’estudiants i de mesos, amb les diferents quantitats que han aportat el Consell



de Coordinació Universitària, els ajuntaments de Palma i Calvià, el Govern balear i la
mateixa UIB:


$Q\DFDGqPLF
Nombre de mesos
Nombre d’estudiants
Mitjana de mesos per
estudiant
Doblers rebuts del
Consell de
Coordinació
Universitària
Aportació de la UIB
Cost total en euros

(YROXFLyGHOSURJUDPD6zFUDWHV (5$6086 





865
760
603
505
109
112
90
86
7’5
6’7
6’7
5’8


674
98
6’8

82.013 ecus

34.762 ecus
.
116.775

76.496 euros

65.480 euros

53.728 euros

66.100 euros

37.506 euros
24.970 euros
.
.
114.002
90.450

$SRUWDFLyG¶DOWUHVLQVWLWXFLRQV


22.772 euros

34.999 euros

76.500

101.100

De l’Ajuntament de
Palma
De l’Ajuntament de
Calvià
Del Govern balear
Total d’aportacions
en euros
TOTALS en euros

12.000

116.775

114.002

87.441

80.970

67.123

87.441

23.736
104.706

37.632
116.755

177.891

181.206

217.855

1.6 El gràfic següent mostra les quantitats aportades per les diferents institucions:

APORTACIONS 2003/2004
Cons ell de Coordinació
Univers itària
UIB
Ajuntament de P alma
Ajuntament de Calvia
Govern B alear
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2.1. La taula següent mostra el nombre d’alumnes que han vingut a la UIB aquest curs
acadèmic 2003-2004, distribuïts per estudis, sexe i països d’origen:

(678',6
+20(6 '21(6 727$/
3$Ë6
Biologia
1
1
Itàlia
Bioquímica
1
1
Àustria
Dret
5
5
10
Àustria, Itàlia, Romania
Economia
2
3
5
Alemanya, Suècia
Educació
10
10
Alemanya, Irlanda, Itàlia,
Alemanya
Filologia Hispànica
5
5
Alemanya, Itàlia, Regne
Unit
Filosofia
2
2
Itàlia
Física
2
1
3
Alemanya, Polònia,
Romania
Geografia
1
2
3
França, Romania
Història
1
5
6
Àustria, Itàlia, Regne Unit
Infermeria
2
2
Suècia
Informàtica
2
2
4
Alemanya, Itàlia
Matemàtiques
2
1
3
Itàlia, Portugal
Psicologia
1
3
4
Alemanya, Àustria,
Portugal
Química
2
2
Portugal
Treball Social
1
1
Itàlia
Turisme
8
14
22
Alemanya, Àustria, França
Itàlia, Països Baixos,
Portugal
727$/6







2.2. El gràfic següent il·lustra el flux d’estudiants rebuts segons els estudis que han
cursat a la UIB:
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3.1. A continuació es mostren les dades relatives a la mobilitat del professorat
ERASMUS per estudis a partir del curs 2001-2002. S’observa un augment progressiu
d’aquest tipus de mobilitat. Cal destacar que les dades referents al curs 2003-2004 són
provisionals, ja que el període de mobilitat del professorat acaba el dia 30 de setembre.
&856$&$'Ê0,&6
(678',6
Ciències de l’Educació
Geografia
Humanitats
Filologies
Dret
Matemàtiques, Informàtica
Psicologia
Ciències Naturals
(Facultat de Ciències)
Ciències Socials
Economia
Enginyeria
727$/6
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3.2. La taula següent ens mostra el país de destinació del professorat ERASMUS. Cal
destacar que les dades referents al curs 2003-2004 són provisionals, ja que el període de

mobilitat del professorat acaba el dia 30 de setembre.
&856$&$'Ê0,&
3$Ë6
Alemanya
França
Grècia
Itàlia
Àustria
Països Baixos
Polònia
Portugal
Regne Unit
Rep. Txeca
Romania
Suècia
727$/6
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3.3. Al gràfic podem veure el nombre total de professors desplaçats del curs 2003-2004,
seguint el criteri dels estudis als qual pertanyen. Dades provisionals, ja que el període
de mobilitat del professorat acaba el dia 30 de setembre.
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3.4. El gràfic següent reflecteix la mobilitat de professorat ERASMUS del curs 20032004 segons el criteri del país de destinació:

Total professorat
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3.5. En aquesta taula es poden veure les aportacions dutes a terme des del curs 20012002 destinades a les beques ERASMUS per als professors. Les dades referents al curs
2003-2004 són provisionals, ja que el període de mobilitat del professorat acaba el dia
30 de setembre.
$3257$&,Ï(&21Ñ0,&$
Curs 2001Curs 2002-2003 Curs 20032002
2004
Aportació del Consell
10.953,00
15.497,96
16.011,63
de
Coordinació
Universitària
Aportació de la UIB
2.586,58
4.585,65
TOTALS en euros

13.539,58

20.083,61

3.6. El gràfic següent il·lustra les aportacions pressupostàries a aquest programa de
mobilitat des del curs 2001-2002:
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Durant el curs 2003-2004 s’ha signat un conveni per realitzar un intercanvi
d’assignatures en línia entre la Universitat de Kassel i la nostra Universitat, que ha
permès a quatre alumnes de la nostra Universitat matricular-se en dues assignatures en
alemany que ens oferia la Universitat de Kassel. Per altra banda, dos alumnes alemanys
s’han matriculat en una assignatura en línia de la UIB. La gestió tècnica d'aquesta
activitat ha estat possible gràcies a Campus Extens.
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(O3URJUDPDGHFRRSHUDFLyLQWHUXQLYHUVLWjULD

El Programa de cooperació interuniversitària a 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.
A la convocatòria anual del Programa de cooperació interuniversitària per a l’any 2003
l’AECI va realitzar una modificació bastant important suprimint les ajudes d’intercanvi
per a professors i per a estudiants de les fases Espanya - Amèrica Llatina (E. AL. 2003)
i Amèrica Llatina - Espanya (AL. E. 2004). En substitució d’aquestes ajudes, va posar
en marxa el Programa de cooperació interuniversitària amb Iberoamèrica PCI 2003, en
el qual es donaven ajudes a nivell nacional per dur a terme les accions que s’indiquen:
- 60 ajudes per a projectes conjunts de recerca
- 90 ajudes per a projectes bilaterals de postgrau i doctorat
- 50 ajudes per a xarxes temàtiques de docència
- 50 ajudes per a accions conjuntes complementàries
A la UIB es presentaren un total d’onze sol·licituds: sis per a projectes conjunts de
recerca, una per a la renovació de la xarxa temàtica de docència i quatre per a accions
conjuntes complementàries. D’aquestes sol·licituds l’AECI va atorgar les dues ajudes
següents:
- una ajuda de 4.000 euros per a l’acció conjunta complementària Seminario sobre
Exclusión, Gobernabilidad y Democracia en el Cono Sur y en España en el
Contexto de la Globalización;
- i una ajuda de 15.000 euros per a la primera 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.
Al quadre que segueix figuren les dades evolutives de participació de la UIB en el
programa Intercampus.

ANY

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

ESTUDIANTS/ESTUDIANTES
PROFESSORS/PROFESSORES
E. AL.
AL. E.
E. AL.
AL. E.
Sol·licituds Selecció Places
Places
Sol·licituds Selecció Places
Places
presentade
ofertes
donades presentade
ofertes
donades
s
s
31
16
120
15
35 35 (32)
7
5
22 22 (18)
54
9
21
20
7
6
16
15
75
9 (4)
6
6
10
4
5
4
20
5 (7)
5
3 (2)
5
4
12
4 (3)
15
2
6
6
3
3
12
6 (5)
20
2 (3)
6
6
4
4
15
10
21
2
6
5
9
9
15
6
x
x
6 (4)
2
x
x
12
8

(Les dades entre parèntesis indiquen la mobilitat real: AL. E. els que han vingut, E. AL.
els que han partit)
Pel que fa a la convocatòria de xarxes temàtiques de docència, malgrat formar part del
Programa de cooperació interuniversitària, sempre es varen publicar en una
convocatòria a part. Des de l’any 1997 s’han concedit a la UIB, de manera successiva,
un total de tres xarxes i les seves posteriors renovacions (amb un màxim de tres anys
per xarxa), una a l’àrea de Biologia i dues a l’àrea de Ciències de l’Educació. Aquestes
xarxes han estat les següents:
1997-1999: Red de Docencia en Experimentación Animal (RETELDEA).
1999-2001: Red de Formación de Profesores Universitarios en Tecnología Educativa.
2002-2004: Red Iberoamericana de Capacitación en la Dirección Pedagógica y la
Gestión de Entornos Virtuales de Formación.
/HVEHTXHV0$($(&,
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 MAE-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 a totes aquelles
persones que siguin adjudicatàries d’una beca MAE, fins a un nombre màxim de dotze
places anuals.
Durant el curs 2003-2004 no s’ha rebut cap becari MAE-AECI per realitzar els cursos
de doctorat.
%HTXHV/tGHU
La Fundació Carolina amb la col·laboració econòmica del Grup Santander ha posat en
marxa, per tercer any, el programa de beques Líder: es tracta d’una iniciativa adreçada a
reunir (mitjançant una beca) seixanta titulats recents iberoamericans (cinquanta
americans, vuit espanyols i dos 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: la senyora Eulàlia Tolosa Pardo.
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Durant el curs 2003-2004 s’han tramitat diversos convenis específics de col·laboració
per establir programes de mobilitat amb les universitats següents:
-

Per a intercanvi d’alumnat: Universitat Estatal de Turisme i Lleure de Soci
(Rússia), Universitat Estatal de Gestió (Rússia), Universitat de Colima (Mèxic).
Per fer cursos de llengua espanyola per a estudiants estrangers: Universitat de
Vanderbilt (Nashville, Tennessee, Estats Units). Acadèmia Internacional Russa
de Turisme, RIAT (Rússia).

També s’ha aprovat un model de conveni específic de col·laboració per establir
programes d’intercanvi d’alumnat entre la Universitat de les Illes Balears i altres
universitats.

,QWHUFDQYLVDPEXQLYHUVLWDWVDPHULFDQHV
En el marc dels convenis amb universitats americanes, s’han produït els següents
intercanvis durant el curs 2003-2004:
-

1 estudiant de LADE de la UIB a la Universitat de Texas a Austin, Estats Units.

-

1 estudiant de la Universitat de Texas a Austin, Estats Units, a Filologia
Espanyola de la UIB.

-

1 estudiant de la Universitat de Wisconsin, Estats Units, al Títol Superior de
Turisme de la UIB.

-

1 estudianta de la Universitat de Guanajuato al Títol Superior de Turisme de la
UIB.

Al mes d’abril es publica la primera convocatòria de places per a alumnes de la UIB per
realitzar un període d’estudis en universitats dels Estats Units i Iberoamèrica (curs
2004-2005).
Les universitats són les següents:
- Estats Units: Universitat de Texas a Austin i Universitat de Wisconsin a Stout.
- Mèxic: Institut Tecnològic de Monterrey, Universitat Anáhuac de Cancún,
Universitat de Colima i Universitat de Guanajuato.
- Argentina: Universitat Nacional de Cuyo i Universitat Nacional de La Plata.

-

Puerto Rico: Universitat del Turabo.

En relació amb les sol·licituds presentades, han estat seleccionades:
- 1 estudianta de la diplomatura de Turisme per a la Universitat de Guanajuato,
Mèxic.
- 1 estudianta de Psicologia i 1 estudiant de Filologia Anglesa per a la Universitat
de Texas a Austin, Estats Units.
- 1 estudianta d’Infermeria de la Seu de Menorca per a la Universitat del Turabo,
Puerto Rico.


$/801(69,6,7$176


Davant les nombroses demandes d’alumnat estranger (procedent d’universitats que no
tenen acord de col·laboració amb la UIB) de venir a fer una part dels seus estudis a la
nostra universitat, hem introduït la figura de l’estudiant/a visitant o IUHHPRYHU. Aquesta
figura queda recollida a la normativa de mobilitat que s’esmenta a l’apartat que segueix.
Es preveu que durant el curs 2004-2005 la UIB acollirà els primers estudiants/es
IUHHPRYHUV
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Durant el curs 2003-2004 s’han aprovat dues normatives relacionades amb la mobilitat
d’alumnat. Són les següents:
-1RUPDWLYDGHPRELOLWDWGHO¶DOXPQDW(aprovada en Consell de Govern de 26 de març
de 2004). L’objectiu d’aquesta normativa és impulsar la mobilitat de l’alumnat de la
UIB i facilitar estades a la nostra universitat d’alumnat procedent d’altres universitats.
Pretén promoure i facilitar la mobilitat de l'alumnat i establir criteris comuns per a tota
la UIB respecte de la dita mobilitat. L'establiment d'aquests criteris comuns es fa sens
perjudici de les competències dels centres ni tampoc de les característiques específiques
dels programes de mobilitat.
És un document que ha estat debatut i consensuat en múltiples reunions i que ha estat
possible gràcies a les aportacions de professorat, PAS, equips directius de centres i
departaments i alumnat. Confiam que ens serà d'utilitat i que la realitat de la mobilitat
de l'alumnat a la nostra universitat ens indicarà que ha estat encertat.
- 5HJXODFLyGHOHVSUjFWLTXHVHQHPSUHVHVSHUDHVWXGLDQWVXQLYHUVLWDULVHVWUDQJHUV
TXHIDQFXUVRVG LGLRPHVGHOD8,% (aprovada en Consell de Govern de 5 de novembre
de 2003).
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Des del Vicerectorat es gestionen ajudes econòmiques per al desplaçament de
professorat en el marc dels convenis que té la UIB: durant aquest curs s’han concedit
ajudes per un total de 8.270,21 euros. Les ajudes les atorga una comissió formada per

quatre membres del PDI i un del PAS i presidida per la vicerectora. Aquestes ajudes es
varen regular dins el marc d’un acord normatiu del Consell de Govern del dia 13 de
maig de 2004 pel qual s’aprova el programa d’ajuts per a activitats relacionades amb
convenis de la UIB que s’adreça a professorat i a personal d’administració i serveis de
la UIB.

 $&25'60$5&'(&2/Â/$%25$&,Ï
Els acords marc de col·laboració amb altres universitats (publicats als FOU entre l’1 de
juliol 2003 i el 30 de juny de 2004) han estat els següents:
Argentina:
• Universitat de Morón, Buenos Aires
• Universitat Nacional d’Entre Ríos
• Universitat Nacional del Centre de la Província de Buenos Aires
• Universitat Nacional Tres de Febrero
Federació Russa:
• Russian International Academy for Tourism (RIAT)
• Universitat Estatal de Petrozavodsk, República de Carèlia
Itàlia:
• Universitat de Roma III
Marroc:
• Universitat Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fes
Mèxic:
• Universitat de Colima
Panamà:
• Universitat Especialitzada de les Amèriques
Suècia:
• Universitat de Tecnologia de Luleå
Veneçuela:
• Universitat de los Andes
Xile:
• Universitat Mayor

 &223(5$&,Ï$/'(6(192/83$0(17,62/,'$5,7$7
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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.
El quart d’aquests convenis, signat el 12 de març de 2004 entre la Conselleria de
Presidència i Esports del Govern balear i la UIB, possibilita dur a terme un seguit
d’accions que fan efectiva aquesta cooperació al desenvolupament. Són les següents:
- $FFLRQV GH IRUPDFLy: la tercera edició del &XUV GH 3RVWJUDX G¶(VSHFLDOLVWD
8QLYHUVLWDUL HQ &RRSHUDFLy ,QWHUQDFLRQDO (que, a més de les classes presencials,
inclou l’elaboració i edició de materials del curs i dues beques per fer les pràctiques a
l’African Centre for Gender and Development de Nacions Unides a Etiòpia)i la quarta
del 6HPLQDUL 0HGLWHUUDQL VREUH 'HVHQYROXSDPHQW ,QWHUQDFLRQDO, junt amb una
oferta creixent de FXUVRV GH FXUWD GXUDGD (“La cooperació al desenvolupament:
conceptes bàsics”, “Drets humans i situacions de conflicte en el món”, “Logística”,
“Elaboració de webs de les ONGD”) consoliden el paper de la UIB en la formació dins
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament. A aquestes activitats formatives hi hem
d’afegir el &XUV VREUH WXULVPH VRVWHQLEOH emmarcat en el programa Azahar de
cooperació en temes mediambientals a la Mediterrània, adreçat a la formació de tècnics
en aquest àmbit.
-%HTXHVSHUDODUHDOLW]DFLyGHSUjFWLTXHVG DOXPQHVGHOD8,%HQSDwVRVHQYLHVGH
GHVHQYROXSDPHQW, GXUDQW HO FXUV DFDGqPLF . Es convoquen trenta beques
per dur a terme pràctiques d’alumnes a països empobrits, en el marc de projectes que
financen la Direcció General de Cooperació o altres organismes i difusió de les
activitats realitzades.
- 3URJUDPD GH YROXQWDULDW XQLYHUVLWDUL HQ WHPHV GH FRRSHUDFLy SHU DO
GHVHQYROXSDPHQW. L’objectiu és implicar un ampli ventall de persones joves en
activitats de cooperació al desenvolupament a través d’una borsa de voluntariat
universitari, que dugui a terme, entre d’altres activitats, la celebració d’una diada anual
al campus universitari sobre la situació dels països empobrits i la cooperació; activitats
de recollida de recursos econòmics i tècnics, donacions o altres per aportar als projectes
de cooperació que farà la UIB, etc.
- 3UHPL GH UHFHUFD VREUH FRRSHUDFLy LQWHUQDFLRQDO. El premi 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.
- &RQYRFDWzULD G¶DMXWV SHU UHDOLW]DU SURMHFWHV GH FRRSHUDFLy DO GHVHQYROXSDPHQW.
Té com a objectiu donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament elaborats
per equips de la comunitat universitària.

-$FFLRQVGHVXSRUWDXQLYHUVLWDWVGHSDwVRVHQYLHVGHGHVHQYROXSDPHQW.Cursos de
formació sobre gestió integral de zones costaneres i de formació en infermeria com a
aportació a les activitats de la xarxa Orion d’universitats iberoamericanes.
-$QjOLVLGHOVGLVSRVLWLXVGHODFRRSHUDFLyGHO*RYHUQGHOHV,OOHV%DOHDUV.L’objectiu
és millorar les pràctiques de gestió tècnica i administrativa de la Direcció General de
Cooperació per tal de dotar-les de més eficàcia i eficiència.
- $FWLYLWDWV WHPjWLTXHV G¶LQIRUPDFLy GRFXPHQWDFLy L GLYXOJDFLy. Es tracta d’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.

2'(/35(6683267'¶,1*5(66263523,6'(/$8,%
En el marc del 0,7 del pressupost de 2003 de la UIB, es varen realitzar les activitats
següents:
- Ajut a la Universitat Nacional de Mar del Plata (Argentina) per dur a terme el
projecte Biblos: dotació i equipament del sector especialitzat en turisme del
centre de documentació de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials
(carrera de llicenciat en Turisme).
- Suport a la realització d’un estudi ambiental a la badia de Santiago de Cuba en
el marc de la col·laboració amb la Universitat d’Oriente (Santiago de Cuba).
- Aportació anual de 2003 com a socis del Fons Mallorquí de Solidaritat i
Cooperació.
- Altres: petites dotacions de recursos materials per a diverses universitats,
institucions i entitats.
Del pressupost de 2004 s’han destinat 10.680 euros per a la ,FRQYRFDWzULDG¶DMXWVGH
FRRSHUDFLy DO GHVHQYROXSDPHQW DFFLRQV GH IRUPDFLy L VHQVLELOLW]DFLy (publicada
l’abril de 2004), adreçada a donar suport a activitats organitzades per alumnat,
professorat i personal d’administració i serveis de la UIB. S’han rebut un total de
catorze propostes, de les quals n’han estat seleccionades vuit.
Són les següents:
- Activitats diverses de sensibilització (conferències, taules rodones, etc.) adreçades a la
comunitat universitària i a la societat de les Illes en general: Conflictes bèl·lics en el
món actual (cicle de conferències); Les reserves de la biosfera a Cuba, un exemple de
desenvolupament sostenible (cicle de conferències); Apropem el comerç just a la UIB
(conferències, exposicions...); Jornades sobre Dret internacional Humanitari
(conferències, taula rodona i exposició de materials); Educar per a la convivència. La
interculturalitat com a valor (conferències, debats i taules rodones) i Cine fòrum per a la
globalització social.
- Preparació i impartició d’assignatures de lliure configuració: Tecnologia per al

desenvolupament humà: processos participatius i Economia, desenvolupament i
cooperació.

2%6(59$725,3(5$/$,*8$/7$7'¶2325781,7$76

Les finalitats de l'Observatori se centren en tres àmbits concrets: (a) el de les persones
amb discapacitat; (b) el de les persones pertanyents a grups desafavorits socialment i/o
amb risc d'exclusió social; (c) el de la dona.
Els seus principals objectius són recaptar, analitzar i difondre informació periòdica i
sistemàtica sobre la situació en els tres àmbits d'actuació; i proposar accions tendents a
millorar la situació en cada un dels àmbits, amb l'objectiu final d'assolir la plena igualtat
d'oportunitats per a aquests grups en el seu accés a la UIB, al si de la comunitat
universitària i en la seva posterior inserció sociolaboral.
Fou aprovat en Consell de Direcció de 21 de gener de 2004.
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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.
El senyor Desiderio J. García Almeida, de Las Palmas de Gran Canaria, va ser el
guardonat amb el I Premi Internacional d’Estudis Turístics Gabriel Escarrer pel seu
treball titulat “La replicación de conocimiento en la expansión nacional e internacional
de las cadenas hoteleras españolas: factores de éxito en la incorporación de nuevos
establecimientos”.
La convocatòria del II Premi Internacional d’Estudis Turístics Gabriel Escarrer està
oberta fins el dia 30 de setembre de 2004.
Pel que fa a les accions finançades per aquesta càtedra, a la segona convocatòria, que es
va resoldre el 4 de desembre de 2003, es varen seleccionar les accions següents: Curs de
Gestió Mediambiental de l’Empresa Hotelera; Desenvolupament d’una secció del
Congrés d’Història de l’Art, que es farà a Palma, amb el títol “Patrimoni Cultural i
Turisme”; I Jornades d’Economia del Turisme; Jornades sobre la Negociació Col·lectiva
en el Sector de l’Hoteleria; Seminari Internacional sobre el Procés de Convergència en
els Estudis de Turisme; Publicació d’un manual divulgatiu amb els indicadors del
sistema de gestió de qualitat de la diplomatura de Turisme.
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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.
Les activitats realitzades són les següents:







-

Concessió a una estudianta marroquina i a una estudianta croata d’una beca per
a la realització del Màster en Gestió Turística de la UIB.

-

Organització de la visita de l’ambaixador de Bulgària a Espanya i de la
consellera d’Afers Comercials i de diverses activitats al voltant d’aquesta visita.
D’aquestes activitats destaca la visita a l’Escola d’Hoteleria de la UIB i diverses
reunions de treball amb representants de la cultura i l’economia de les Balears.

&219(1,6
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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 el curs 2003-2004 —entre l’1 de juliol de 2003 i el 30 de juny de 2004— el
SAG va finalitzar la tramitació administrativa d’un total de 123 convenis (setze menys
que l’any anterior), i el 30 de juny de 2003 tenia en tramitació 133 convenis (vint més
que l’any anterior).

Dels  convenis signats amb altres entitats i publicats en el FOU (núms. 221 a 240)
durant el curs 2003-2004, 37 es varen signar amb la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, 5 amb ministeris del Govern espanyol,  —un — amb altres
universitats i centres de recerca, 2 amb ajuntaments, 11 amb empreses, 21 amb altres
institucions, 3 amb particulars i 5 corresponen a un model que es fa servir per signar
certs tipus de convenis (de pràctiques, crèdits de lliure elecció, etc.) amb diverses
entitats.
Dels  convenis signats amb altres entitats i publicats en el FOU,  —un —
es varen signar amb entitats d’altres països: 6 amb entitats europees, 15 amb entitats
americanes i 1 amb entitats del continent africà.
&RQYHQLVUDWLILFDWVSHO&RQVHOOGH*RYHUQ&XUV
Ref.
0821

Tipus
AM

0834
0841

AM
AM

0843
0844
0854

AM
AM
AM

0842

CV/P

0836

CV/P

0776

CV/P

0822

CV/P

0837

CV/P

0823

CV/P

Entitat
Consell de Joventut de les Illes
Balears
Universitat de Colima
Universitat Autònoma de Santo
Domingo
Universitat de los Andes
Centre Ocular Oftalmèdic, SL
Consell de Mallorca

País

Objecte
Genèric

Mèxic
República
Dominicana
Veneçuela

Genèric
Genèric

Universitat de Kassel (addenda
Alemanya
núm. 1)
Conselleria d'Economia, Hisenda
i Innovació
Agència Espanyola de
Cooperació Internacional
Consell de Joventut de les Illes
Balears (annex 1)
Conselleria d'Economia, Hisenda
i Innovació
Consell de Joventut de les Illes

Genèric
Genèric
Activitats diverses 2003 i
fons fonogràfics COPE
Assignatures en línia
Assistència a congressos
Beques MAE-AECI
Centre universitari del CJIB
Contractar personal tècnic
(amb recursos FEDER o
FSE)
Crèdits de lliure configuració

Balears (annex 2)
Universitat Oberta de Catalunya
(addenda núm. 13)
Universitat Vanderbilt
(Nashville, Tennessee)
Conselleria d'Educació i Cultura

0840

CV/P

Cursos (àrea de turisme)

0814

CV/P

0808

CV/P

0833

CV/P

Consell Superior d'Investigacions
Científiques

0815

CV/P

Universitat d'Andorra

0790

CV/P

0846

CV/P

Universitat de València. Estudi
General
Conselleria d'Educació i Cultura

0838

CV/P

Consell Insular d'Eivissa i
Formentera

0867
0876
0856
0869
0868

AM
AM
CV/P
CV/P
CV/P

0863

CV/P

0878

CV/P

Universitat Metodista de PiracicabaBrasil
Universitat d'Al-Akhawayn
Marroc
Ajuntament d'Algaida
Ajuntament de Sóller
Associaçao Pró-Ensino Superior emBrasil
Novo Hamburgo-Aspeur
Fundació per a l'Avanç de les
Neurociències
Consell Insular d'Eivissa i Forment

0850
0851
0853
0877
0861

AM
AM
CV/P
CT
CV/P

0874
0848

AM
CV/P

0866

CV/P

0858

CV/P

0859

CV/P

0855

CV/P

0796

CV/P

EUA

Andorra

Estudiants de la UV a la UIB
Genèric (personal docent no
universitari)
Laboratori de Biomedicina
Molecular i Cel·lular associat
a l'Institut del Greix
Postgrau i doctorat
(Tecnologia Educativa)
Projecte de recerca
(prehistòria i arqueologia)
Títol d'Especialització
Didàctica
Universitat d'Estiu (UEEF)

Genèric
Genèric
Centre universitari
Centre universitari
Activitats diverses
Beca (catalogació i cd-rom)

Curs d'Especialista Universitar
en Sistema Impositiu i
Procediments Tributaris
Nicolau Colom Martí
Donació (manuscrits d'El Nido
Ramon Puigjaner Trepat
Donació (revistes)
Centre Balears Europa
Dues beques
Galletes Gelabert, CB
Explotar una patent d'invenció
Institut Nacional de Meteorologia i
Finançament d'activitats del
Met Office
MEDEX
Grupo Ecológico Natural, SL
Genèric (olis de cuina)
Universitat Estatal de Turisme i Federació RussIntercanvi d'estudiants
Lleure de Soci
Conselleria de Turisme
Postgrau (Economia del Turism
i del Medi Ambient)
Govern de les Illes Balears i Conse
Postgrau (Expert en Dret Civil
General del Poder Judicial
Balear)
Govern de les Illes Balears
Postgrau (Expert en Dret Civil
(Vicepresidència) i Centre d'Estudi
Balear)
Jurídics de l'Administració de Justíc
Diverses entitats (MODEL)
Pràctiques (Infermeria i
Fisioteràpia)
Conselleria d'Economia, Hisenda i
Projecte (Història de la ciència
Innovació

0825

CV/P

0865
0870

CV/P
CV/P

0881

CV/P

0886

CV/P

0885

CV/P

Amb les universitats de Castilla La
Mancha, Complutense, la Coruña, L
Laguna, Rovira i Virgili i Valladoli

0721

AM

0828
0880
0897
0902
0903
0891

AM
AM
AM
AM
AM
AM

0896

CV/P

Universitat Sidi Mohammed Ben Marroc
Abdellah, Fès
Universitat Nacional Tres de Febrer Argentina
Universitat Mayor
Xile
Universitat de Tecnologia de Luleå Suècia
Universitat Nacional de la Rioja
Argentina
GAESCO, SA
Institut de l'Empresa Familiar,
Associació Balear de l'Empresa
Familiar i Banca March, SA
Conselleria de Presidència i Esports

0893

CV/P

Universitat de Barcelona

0887

CV/P

0884

CV/P

0882

AM

0889
0873

AM
CV/P

0890

CV/P

0883

CV/P

Universitats Politècnica de
Catalunya i Rovira i Virgili
Universitats d'Alacant, Rovira i
Virgili, de Lleida, Jaume I, de
València, de Girona, de Salamanca, d
Granada, Complutense, Nacional
d'Educació a Distància i Santiago de
Compostel·la
Russian International Academy for Federació RussFormació (llengua espanyola,
Tourism (RIAT)
turisme) i pràctiques (sector
turístic)
Fundació Juan March
Genèric (art contemporani)
Fundació Sa Nostra, Caixa de
Herbari Virtual
Balears
Fundació Juan March
Pràctiques al Museu d’Art
Espanyol Contemporani
Banca March
Pràctiques (LADE i
Econòmiques)
Col·legi Oficial d'Agents de la
Pràctiques (RD 1497/1981)

0835

Institut de Serveis Socials i Esporti
de Mallorca
Parcbit Desenvolupament, SA
Institut Nacional de la Seguretat
Social
Amb les universitats d’Alacant,
Almeria, Barcelona, Cardenal
Herrera, Jaume I, Politècnica de
València, i la de València
Universitat de Barcelona

Sistema SPERI
Ús de les instal·lacions
Valoració psicològica de la
capacitat laboral
impartició del programa de
doctorat interuniversitari de
Química Orgànica en la Indúst
Químico-Farmacèutica
Programa de doctorat conjunt e
Microbiologia Ambiental i
Biotecnologia
Programa de doctorat en
Ciències, Tècniques i Gestió
Ambiental
Genèric
Genèric
Genèric
Genèric
Genèric
Genèric
Càtedra Banca March d'Empr
Familiar
Cooperació al
desenvolupament
Doctorat interuniversitari
(Biologia de les Plantes en
Condicions Mediterrànies)
Doctorat interuniversitari
(Enginyeria Electrònica)
Doctorat interuniversitari
(Estudis Filològics
Interdisciplinars (Filologia
Catalana i afins))

Propietat Immobiliària
Federació Balear de Futbol

0895

CV/P

0839
0898

CV/P
CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura
Universitat Nacional Autònoma de Mèxic
Mèxic

0909
0914
0915

AM
AM
AM

0916

AM

0888

CV/P

Dedir Gestión, SLU
Banca March
Universitat Nacional Mayor de San Perú
Marcos
Fons Mallorquí de Solidaritat i
Cooperació, Fons Menorquí de
Cooperació i Fons Pitiús de Cooperac
Universitats Autònoma de Barcelona
Pública de Navarra

0900

CV/P

0911

CV/P

0800

CV/P

0904
0894

CV/P
CV/P

0910

CV/P

0921

CV/P

0908

CV/P

0919

CV/P

0912

0907

Publicar un estudi (Joc net i
no violència en el futbol)
Reciclatge 2002-2003
Superconductivitat d’alta
temperatura
Genèric
Genèric
Genèric
Genèric

Doctorat interuniversitari
(Economia, Organització i
Gestió (Business Economics)
Institut Nacional de Meteorologia
Genèric (base de dades
MEDEX)
Institut de Síntesi Orgànica (LaboratoRepública de Genèric (recerca d'inhibidors
de Química Organometàl·lica)
Letònia
d'elastases)
Consell Superior d'Investigacions
Grup d'Economia del Turism
Científiques
del Medi Ambient associat a
l'IMEDEA
Universitat de Colima
Mèxic
Intercanvi d'estudiants
Caixa de Balears, “Sa Nostra”
Postgrau (Economia del
Turisme i del Medi Ambient)
Consell Insular d'Eivissa i Formenter
Postgrau (Economia del
Turisme i del Medi Ambient)
Consell de Menorca
Postgrau (Economia del
Turisme i del Medi Ambient)
Diverses entitats (MODEL)
Pràctiques en entitats públiqu
i privades (AN 6435/2003)
Fundació Genoma España
Protecció i comercialització
2-hidroxioleic
Conselleria de Medi Ambient
Sistemes integrats de gestió
administrativa (neteja del
litoral)

AM

Genèric

0927

CV/P

0938

AM

0947

Adden Conselleria de Comerç, Indústria

Centre universitari
Activitats ICE (participació
personal docent no
universitari)
Actuacions de la Càtedra
UNESCO / Sa Nostra
Ampliar l'AM signat el 7 de
juny de 1996
Assignatures de lliure

0946
0939

Associació de Pares de Nins
Autistes de Balears
CV/P Ajuntament de Formentera
Adden Conselleria d'Educació i Cultura
da
(addenda 1)
Conselleria de Medi Ambient i
Caixa de Balears, “Sa Nostra”
Ajuntament de Calvià

0928

da
CV/P

0860

CV/P

0925

CV/P

i Energia
Hora Nova, SA (Diari de
Balears)
Caja de Ahorros del
Mediterráneo
Ajuntament de Palma

0931

CV/P

Diverses entitats (MODEL)

0901

CV/P

Universitats de Las Palmas de
Gran Canaria i de La Laguna

0932

AM

0913

CV/P

0935

CV/P

0933

CV/P

Jaume i Esperança Espina
Cloquell
Universitat Autònoma de
Barcelona
Conselleria de Relacions
Institucionals i Vicepresidència
del Govern
Conselleria d'Interior (DG
d'Emergències)

0934

CV/P

0929

CV/P

Conselleria d'Economia, Hisenda
i Innovació
Conselleria d'Educació i Cultura

0924

CV/P

EXCELTUR

0923

CV/P

Diverses entitats (MODEL)

0920

CV/P

0930

CV/P

Universitat Politècnica de
Catalunya
Consell de Seguretat Nuclear

0917

CV/P

0941
0942
0944

CV/P
AM
AM

0945

AM

0955

AM

Universitat Nacional Tres de
Febrero
Universitat de Los Lagos
Fundació Teatre del Mar
Tecnologies Avançades en
Gràfics per Ordinador i Realitat
Virtual, SL
Universitat Central Marta Abreu
de Las Villas
Corporació Universitària de
l'Huila (CORHUILA)

configuració
Beca (Càtedra AlcoverMoll-Villangómez)
Carnet universitari
Col·laboració en el
programa SòcratesERASMUS
Crèdits de lliure
configuració
Doctorat interuniversitari
(Processos, Dinàmiques i
Diagnòstics Territorials en
Àrees Insulars)
Donació (revistes i llibres)
Editar actes (Simposi J. A.
Goytisolo)
Encontre Internacional
sobre Neurociència de
l'Envelliment Cognitiu
Estudis i aplicacions (riscs
dels corrents marins i
onades en el litoral de les
illes Balears)
III Fira de la Ciència
Incrementar el nombre
d'estudiants universitaris
Postgrau (Economia del
Turisme i del Medi
Ambient)
Pràctiques (estudis
empresarials)
Projecte de recerca
(OCCULT)
Vigilància radiològica
ambiental 2004-2007
Argentina

Genèric

Xile

Genèric
Genèric
Genèric

Cuba

Genèric

Colòmbia

Genèric

0960

AM

0963

AM

0957

CV/P

0950

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura
(DG de Política Lingüística)

0956

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

0948

CV/P

0954

CV/P

0692

CV/P

Universitat Estatal de Gestió
(Gosudarstveny Universiteit
Upravlenya)
Compañía Trasmediterránea,
SA, i Caja de Ahorros del
Mediterráneo
Conselleria d'Agricultura i Pesca
i Conselleria d'Educació i
Cultura

0962

CV/P

0949

AM

0964

CV/P

0965

CV/P

0862

CV/P

0943

CV/P

Universitat Estatal de Gestió
(Gosudarstveny Universiteit
Upravlenya)
Universitat Estatal de Gestió
(Gosudarstveny Universiteit
Upravlenya)
Institut Nacional de
Meteorologia
Diverses entitats

0936

CV/P

Ajuntament de Calvià

0958

CV/P

Consell de Mallorca

0845

CV/P

Universitat de Barcelona

0847

CV/P

0953

Caixa d'Estalvis de València,
Castelló i Alacant (Bancaixa)
Universitat Estatal de Gestió
(Gosudarstveny Universiteit
Upravlenya)
Conselleria d'Interior

Genèric
Federació
Russa

Federació
Russa

Assignatures (Dret Local i
Gestió Financera i
Pressupostària de les
Corporacions Locals)
Biblioteca virtual de
rondalles de les Illes
Balears (Pitiüses)
Càtedra Illes Balears (U.
de Sheffield) 2004-2006
Curs d'espanyol

Federació
Russa

Descompte en bitllets de
transport marítim (targeta
AVANTE)
Enginyeria Tècnica
Agrícola
(Hortofructicultura i
Jardineria)
Finançament d'obres a
través d'un consorci
Genèric (Arquitectura
Tècnica)
Intercanvi d'estudiants
(pregrau)

Federació
Russa

Intercanvi d'estudiants
(Turisme)

Comunitat autònoma de les Illes
Balears
CEMEX España

Conselleria d'Economia,
Hisenda i Innovació
Adden Conselleria d'Educació i Cultura
da

Genèric

Intercanvi de dades i
productes
Oferta de productes i
serveis
Parc arqueològic Puig de
sa Morisca (analítiques
científiques)
Pla de normalització
lingüística (Mallorca)
Postgrau (màsters de riscs
i emergències i de
conflictes)
Programa Ramón y Cajal
(convocatòria 2003)
Reciclatge 2003-2004

0961

CV/P

Fundació Bancaixa

0968

CV/P

Comunitat autònoma de les Illes
Balears

0864

AM

0972
0973
0974
0976
0988
0993
0971
0980

Associació Balear de Tècnics en
Energia, Climatització i
Refrigeració
AM
Universitat de Melbourne (Escola
d'Infermeria)
AM
Universitat de Toronto (Facultat
d'Infermeria)
AM
Universitat Autònoma de Nuevo
León
AM
Universitat Nacional de Villa
María
AM
Universitat Nacional de Costa
Rica
AM
Universitat Catòlica de Santiago
de Guayaquil
AM
Consell de Mallorca
(Departament de Cultura)
Adden Centre Europeu d'Empreses
da
Innovadores de Balears

0984

CV/P

Asistencia Técnica Industrial,
SAE

0970

AM

0989

AM

0969
0986

CV/P
CV/P

Universitat de Gal·les,
Universitat Loránd Eötvös de
Budapest, Universitat de Kassel,
Universitat Politècnica de
Koszalin, Universitat d’Oulu i
Universitat de Mälardalen
Universitat d'Especialitats
Turístiques de l'Equador
Diverses entitats (MODEL)
Ministeri de Cultura

0977

CV/P

0992

CV/P

Universitats de Barcelona,
Autònoma de Barcelona,
València, Jaume I de Castelló,
Girona, Lleida i Rovira i Virgili
Universitat de Guayaquil

0975

CV/P

ASIMA

Universitat d'Estiu 2004
(Palma)
Equipament
infraestructures
cientificotècniques
Genèric

Austràlia

Genèric

Canadà

Genèric

Mèxic

Genèric

Argentina

Genèric

Costa Rica

Genèric

Equador

Genèric

Diversos
països

Activitats diverses 2004 i
fons fonogràfics COPE
Assignatura (Creació
d’Empreses de Base
Tecnològica)
Beca (treball sobre control
de projectes d'edificació) i
tesi (patologia d'estructures
de formigó)
Dues adhesions al consorci
EGSG

Equador

Genèric (Turisme)
Intercanvi d'estudiants
Inventari de béns
eclesiàstics 2004
Obra col·lectiva (Història
Agrària dels Països
Catalans)

Equador

Postgrau (Direcció d'Hotels
i Restaurants)
Pràctiques (cooperació
educativa, RD 1497/1981,
beques voluntàries)

0966

CV/P

0967

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura,
Conselleria de Presidència i
Esports
TIRME, SA

0981

CV/P

Ajuntament de la Ciutat d'Eivissa

0985

CV/P

Consell Insular d'Eivissa i
Formentera

0983
0990

AM
AM

0996
1005

AM
CV/P

1011

AM

1003

CV/P

0906

CV/P

0937

CV/P

1006

AM

Institut d'Estudis Fiscals
Instituto de Literatura y
Lingüística José A. Portuondo
Valdor
Marineland, SA
Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales
Cursos Centrals Estatals
d'Idiomes Estrangers de Moscou
Conselleria de Presidència i
Esports
Universitat Nacional de La Plata
(segon protocol)
Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports
Construccions Llabrés Feliu, SA

0918

AM

1008
1000

CV/P
CV/P

1001

CV/P

1018

CV/P

0995

CV/P

1019

CV/P

1021

CV/P

Fundació Espanyola per a la
Ciència i la Tecnologia
Conselleria d'Agricultura i Pesca
Conselleria de Presidència i
Esports
Vicepresidència del Govern de
les Illes Balears
Sociedad Escuela de Turismo de
Baleares, SL (Escola
Universitària de Turisme Felipe
Moreno)
Consell de Mallorca

Conselleria d'Educació i Cultura,
Consell Insular de Menorca,
Ajuntament de Maó, Universitat
de Barcelona, Universitat Jaume
I
Banca March

Preus públics per a
persones amb
minusvalidesa
Projecte de recerca
(caracterització agronòmica
del compost de fangs de
depuradora i de FORM)
Projecte europeu SIN
Project II
Universitat d'Estiu (UEEF)

Cuba

Genèric
Genèric

Equador

Genèric
Genèric

Federació
Russa

Argentina

Genèric
Accions basades en la
figura de Ramon Llull
Activitats d'investigació i
postgrau en Informàtica
Bases de dades territorials
(Illes Balears)
Genèric (Arquitectura
Tècnica)
Genèric (Tecnociència)
Malvasia de Banyalbufar
Postgrau (Títol d’expert en
Dret de Família)
Postgrau (Títol d’expert en
Dret de Família)
Títols propis de postgrau

Tramitació d'expedients de
declaració de béns d'interès
cultural
UIMIR 2005

Universitat Oberta per a
Majors (UOM)

0922

CV/P

Escola Universitària Alberta
Giménez

0952

CV/P

Universitat Diego Portales

Xile

Curs d’Especialista
Universitari en Centres
Educatius
Curs d’Expert Universitari
en Psicologia de l’Esport

9.1. SERVEI D’ACTIVITATS CULTURALS
Sota la direcció de la Sra. Bàrbara Obrador, ha duit a terme les activitats següents,
amb un notable increment de participació gràcies als nous criteris de selecció de
tasques i projectes.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL SAC 2003-2004

DATES

ASISTÈNCIA

1 CINEMA
Cinemacampus
Cinema negre nod-americà 14/10/03 a 03/02/04

20

Deu mirades sobre la nova Europa 10/02/04 a 20/04/04

20

Menorca: Les millors estrenes dels anys 2002 i 2003 02/03/04 a 30/03/04

8
Per iniciarse
Eivissa: Les millors estrenes dels anys 2002 i 2004 28/04/04 a 26/05/04

2 TEATRE
IX Mostra de Teatre Universitari
04/11/03 a 07/11/03
Morgana Teatre: 1984 G. Orwell: T. Municipal de Palma
4/11/2003
Morgana Teatre: 1984 G. Orwell: Born de Ciutadella
MAG-Poesia: Perfum de sal als llavis. Eivissa
MAG-Poesia: Perfum de sal als llavis. Sa Societat de Calvià

180
90
15

4/11/2004

30

12, 13 i 14/02/04

180

Teatre Xesc Fortesa: La Taronja mecànica del 19 al 29/02/04

207

Els sense cor Campus

12/1/2004 matí

100

Els sense cor Campus

12/1/2004 tarda

200

El Rei Pepet Campus

15/1/2004 matí

200

El Rei Pepet Campus

15/1/2004 tarda

250

El Rei Pepet Casal de Joves de Llucmajor

26/3/2004

250

El Rei Pepet Casal Pere Capellà, Algàida

27/3/2004

150

El Rei Pepet, Victòria de Sóller

26/3/2004

70

El Nou Prometeu encadenat, Campus

13/1/2004

70

El Nou Prometeu encadenat, Teatre Municipal de Palma

6/5/2004

150

Morgana Teatre
Teatre Sa Societat de Calvià: La Taronja mecànica

MAG-Teatre

El Nou Prometeu encadenat, Teatre Municipal de Palma

7/5/2004

200

MENORCA: El Nou Prometeu encadenat

19/5/2004

60

Homes i no , Manacor

25/4/2004

200

Homes i no , Calella

2/5/2004

300

16/02/04 a 03/05/04

10

3. MÚSICA
Recorreguts musicals
Música d’avui

4 ACTIVITATS FORMATIVES
4.1.1 Universitat d’Estiu 2003
Apicultura ecològica
Autonomia, democràcia, autogovern i centralisme a la
Mediterrània Occidental a final de segle XX
Curs de formació de professors d’espanyol com a llengua
estrangera
Curs de relaxació
Del Big Bang a la Terra
Les revolucions en la història
Modelització d’humanoides virtuals
VII Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere. Globalització,
feminisme i solidaritat
XVI Curs Internacional de Música
Automatització de mesures electròniques
Habilitats socials per millorar la relació amb els altres
Jardins històrics. L’art efímer del paisatge absolut
III Seminari Mediterrani sobre Cooperació i Desenvolupament
Internacional. Comerç Internacional i desenvolupament
L’educació del segle XXI: entorns virtuals i aprenentatge
digital (e-learning) a Espanya i Iberoamèrica
Total
4.1.2 UEEF 2003
Activitats subaquatiques i salut
Arquitectura contemporania a les Pitiüses
Diàlegs entre filosofia i poesia: Leopardi, Keats, Hölderlin,
Rilke i Marià Villangómez
Les relacions laborals en el sector turístic i hoteler de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Nutrició en l’envelliment i en malalties degeneratives
Total
Lliçó inaugural
«Fernando Pessoa o la nova odissea tràgica de Faust»

7/7/04 a 11/7/04

26
44

7/7/04 a 11/7/04
35
7/7/04 a 11/7/05
7/7/04 a 11/7/04
7/7/04 a 11/7/04
14/7/04 a 18/7/04
1/7/04 a 15/7/04

28/6/04 a 5/7/04
19/9/04 a 30/9/04
15/9/04 a 26/9/04
15/9/04 a 20/9/05

40
40
53
30
133
45
21
29
45
73

25 i 26/9/04
29
8/9/04 a 13/9/04
643
15/9/04 a 19/9/04
15/9/04 a 19/9/05

46
47
14

15/9/04 a 19/9/06
13
22/9/04 a 26/9/04

59
179

Conferència a Formentera
«Les mirades de l’obra d'art: creació, bellesa, cultura i mercat»
TOTAL

822

4.2.1 Universitat Oberta. 1er Q.
Cartografia del sofriment
Curs de video digital
Cusr pràctic de xarxas sense fil d'àrea local
Total
4.2.2 Universitat Oberta. 2n. Q.
Activitat física i salut
Bases per un altre mon possible
Cinema i documentals
Evolució de la ment humana
Intervenció psicosocial en persones amb diagnòstic
d'esquizofrenia
Prevenció de problemes infantils a la llar i a l'escola
Viena 1900
Total

14/10/03 a 20/11/03
04/11/03 a 04/12/03
01/11/03 a 23/12/03

28
18
31
77

18/03/04 a 03/06/04
17/02/04 a 06/04/04
25/03/04 a 10/06/04
02/03/04 a 30/03/04

19
14
15
11
25

22/04/04 a 21/05/04
19/04/04 a 24/05/04
05/03/04 a 29/03/04

TOTAL 1r i 2n. Quadrimestre

11
14
109
186

4.3.1 Tallers 1er Q.
Taller de cooperació i desenvolupament 03/10/03 a 11/10/03
TOTAL
4.3.2 Tallers 2n. Q.
Bases de dades relacionals orientades a objectes amb Oracle 9i
Cusr bàsic i pràctic de SPSS
Curs de Video digital avançat
Realitat virtual i realitat augmentada
TOTAL
4.4.1 Altres 1er Q.
Cicle de conferències en memòria de Josep M. Llompart i
Vicent Andrés Estellés
Recital poètic: Carles Rebassa i Biel Mesquida diuen
Llompart&Estellés
Jornades Fisioteràpia i discapacitat

04/05/04 a 25/05/04
19/04/04 a 10/05/04
23/02/04 a 29/0304
27/04/04 a 28/05/04

30

16
12
18
17
63

27/10/03 a 2/12/03
20
2/12/2003
21 i 22/11/2003

4.4.1 Altres 2n. Q.
Pessoares
Conferència: El ioga com a ciència universitària
EIVISSA: Convivència i gènere: El compromis en el món
MENORCA: Convivència i gènere: El compromis en el món

22/3/2004
19/5/2004
02 i 03/04/04
07 i 08/05/04

7 EXPOSICIONS
Exposició Camp - Campus 14 a 29/11/2003
Exposició de projectes de Biblioteca General 29/11/03 a 23/12/03
Exposició: Etiòpia: tres puntes d'alba 17/05/04 a 14/6/04
Dones i la matemàtiques (Projecte Hypatia)
27/3/2004

150
31
37

Exposició de Pere Capellà (Sa Riera, Eivissa, Alaior)

30/4/04 a 11/6/04

8 COL·LABORACIONS
Fundació Pilar i Joan Miró
Espais fronterers 21/01/04 a 18/02/04

20

0(0Ñ5,$'(/6(59(,0Ê',&&856
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El Servei Mèdic funciona des de gener de 1997, amb la doble finalitat d’oferir un servei
de medicina assistencial per a tota la població universitària i complir les funcions
pròpies de salut laboral (Servei de Prevenció) per als treballadors de la UIB.
$66,67Ê1&,$6$1,7¬5,$
A l’abast de tota la població universitària (estudiants, PDI, PAS, altres): consulta
habitual, urgències, cures, aplicació d’injectables, controls tensionals, etc.
Col·laboració amb la Unitat d’Epidemiologia de la Conselleria de Salut i Consum en el
seguiment d’una toxiinfecció alimentària en un menjador col·lectiu (70 enquestes i
seguiment).
Nombre de consultes: 4.692 (estudiants: 1.150; PAS: 1.883; PDI: 1.563; altres: 96).
Cures: 89, controls de TA: 409, injectables: 49.
Desplaçaments per urgència: 23.
$&7,9,7$7'(6$/87/$%25$/ 6(59(,'(35(9(1&,Ï 
Per al personal de la UIB.
1. Vigilància de la salut
 Organització dels reconeixements mèdics preventius.
 Consultes de salut relacionades amb els riscs laborals: 58.
 Informes amb proposta de mesures preventives adreçades a responsables en
matèria de prevenció
2. Promoció de la salut
 Immunoteràpia (vacunes específiques per als riscs laborals: hepatitis A i B,
tètanus-diftèria, grip, febre tifoide).
 Organització de la campanya antitabac: per al curs 2004-2005, organització de
seguiment individual i sessions de grup per ajudar a deixar l’hàbit del tabac.
 Cursos: • Primers auxilis i reanimació cardiopulmonar bàsica: 4
• Vigilància de la salut: 1
• Prevenció de les lesions musculoesquelètiques: 1
3. Gestió i prevenció interdisciplinària
 Investigació de danys a la salut derivats del treball.
 Participació al Comitè de Seguretat i Salut.
 Control i provisió de farmacioles.
Palma, 8 de setembre de 2004

Margalida Sastre

Margalida Terrasa

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

E-mail
sbddir@uib.es
sbdaif@uib.es

Definició
/DPLVVLyGHO6HUYHLGH%LEOLRWHFDL'RFXPHQWDFLypVIDFLOLWDUDOD&RPXQLWDW8QLYHUVLWjULD
O¶DFFpV DOV UHFXUVRV GRFXPHQWDOV GH WRW WLSXV TXH FRQWLQJXLQ OD LQIRUPDFLy FLHQWtILFD WqFQLFD L
FXOWXUDOTXHQHFHVVLWDSHUGXUDWHUPHDPEODPj[LPDHILFjFLDOHVWDVTXHVGHGRFqQFLDLQYHVWLJDFLy
DSUHQHQWDWJHLH[WHQVLyFXOWXUDO

Aquesta missió es concreta en :
• 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 el seu 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 extensió de
les illes de Menorca i Eivissa-Formentera, i la Partituroteca i Centre de
Documentació Musical, ubicada a l’Edifici de 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 i biblioteca Arxiduc
Lluís Salvador, biblioteca Gaspar Melchor de Jovellanos i una biblioteca en cada
extensió de les illes de Menorca i Eivissa i Formentera. Al capdavant de cada biblioteca
de centre hi ha un cap de biblioteca amb la categoria de cap 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 vint mil llibres i més de
11.000 títols de publicacions periòdiques, de les quals 1.789 són subscripcions, 302
intercanvis o donatius, en format paper. i 9.661 publicacions electròniques, accessibles
en línia i a text complet.

Actualment al catàleg col·lectiu informatitzat amb el sistema INNOPAC hi ha 522.417
registres bibliogràfics, que corresponen a 230.234 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 treballar intensament en la revisió de les bibliografies
recomanades i es va posar en marxa un mòdul integrat al catàleg a través del qual és 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 2003-2004
Canvis a la plantilla de personal
—
—
—
—
—
—

7 persones han obtingut places de grup III, per promoció interna.
Dues persones han obtingut places de grup III, per Comissió de Serveis.
Una persona ha obtingut plaça de grup II, per Comissió de Serveis.
Una persona s’ha promocionat a plaça de funcionari B/C-22 per concurs.
Una persona s’ha promocionat a plaça de funcionari A/B-25 per concurs.
S’han contractat dues noves persones per completar la plantilla de la nova biblioteca
de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos.
— S’ha contractat una nova persona per donar suport a la secció de subscripcions
davant el gran augment del nombre de revistes que es gestionen.
— S’ha convocat oposició lliure per a dues places d’auxiliar de biblioteca del grup C
Modificacions en els càrrecs de responsabilitat del Servei
No hi ha hagut modificacions en els càrrecs de responsabilitat del Servei durant el curs
2003-2004.
Però s’ha creat la figura de responsable de qualitat del Servei, per tal d’engegar el
procés de certificació segons la norma ISO 9000 del 2000, que ha recaigut en Marta
Macias Borràs.
Becaris i alumnes col·laboradors
— S’han dotat 6 places d’alumnes col·laboradors per tal de donar suport als projectes
inclosos en el contracte programa i donar suport general a les biblioteques.
— S’han dotat dues noves 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
— Realització del concurs d’idees per al projecte de Biblioteca central de la UIB, del
qual en va resultar guanyador el projecte O lee o te va realitzat per l’arquitecte
Jaume Vidal, al qual s’encarregarà el projecte
— Realització d’una proposta d’adaptació del soterrani de l’edifici Beatriu de Pinós,
per ser destinat com a dipòsit de reserva de monografies
— Desallotjament dels dipòsits del segon pis de l’edifici Anselm Turmeda i ubicació
del material que contenien al dipòsit del soterrani de l’edifici.

— Posada en Marxa de la Sala d’Informació Electrònica de la Biblioteca de l’edifici
Jovellanos.
— Posada en marxa de la mediateca de la biblioteca Ramon Llull.
—
Equipaments
—
—
—
—

Renovació dels ordinadors dels taulells a totes les biblioteques
Renovació de diversos ordinadors de catalogació i dotació de ratolins sense fil
Renovació de diversos OPAC’s
Instal·lació de pantalles planes a la Biblioteca Jovellanos, Biblioteca Mateu Orfila i
Servei de Catalogació
— Instal·lació d’aparells antirobatoris a les biblioteques de les seus d’Eivissa i
Menorca.
— Substitució de l’aparell antirobatori de la Biblioteca Guillem Cifre

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 primer 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.
— Estada d’intercanvi d’informació amb la Universitat de Barcelona de cara a la
organització de la secció de Fons antic i Col·leccions especials
— Millora de la secció de recursos de formació a la pàgina web.
— Muntatge de la biblioteca professional a la sala de formació de la Biblioteca
Jovellanos.
— Realització d’un curset introductori a la ISO 9000 per part de tot el personal del
Servei.
Projectes
— Coordinació i administració del sistema del projecte CABIB (Catàleg bibliogràfic de
les Illes Balears) que ha entrat en la segona fase de posada en marxa sistemàtica del
préstec informatitzat.
— Digitalització dels articles d’opinió apareguts a la premsa de Balears en
col·laboració amb el CEDOC
— Realització de la pàgina web del CEDOC
— Posada en servei de nous recursos electrònics en línia:. Safari Books, AIP, ACS, J
STOR , Net Library.
— Pla de sistematització de la bibliografia recomanada i posada en marxa del mòdul de
gestió de cursos del programa INNOPAC, s’han revisat 700 assignatures
aproximadament.
— Desenvolupament de l’hemeroteca electrònica, que ja conté prop de 9.500 títols de
revistes accessibles en línia a text complet,
— Impuls de la biblioteca electrònica de tesis doctorals mitjançant un acord amb el
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya.
— Consolidació de la Intranet del Servei

— Millora i extensió de la pagina web del Servei. Noves seccions com la de
Bibliografia Recomanada i Novetats Bibliogràfiques
— Posada en servei de la pàgina web per a persones amb minusvalideses visuals,
certificada, segons l’estàndard del WC3.
— Continuació del pla de seguiment i millora del servei de préstec interbibliotecari. En
el qual s’han millorat apreciablement els temps de resposta.
— Posada en servei de la consulta remota a traves d’internet al catàleg de l’Arxiu de la
Cambra de Comerç.
— Digitalització de la revista Llevant
— Digitalització de llibres per a ús de membres de la comunitat universitària amb
minusvalideses visuals.
— Col·laboració amb OCLC per a la catalogació de recursos electrònics.
— Continuació de la bolcada de sumaris de revistes al catàleg
— Organització de la 1a edició de les jornades REBIUN
— Redacció del projecte de Biblioteca Digital Científica de les Illes Balears.

Millora de la qualitat del Servei
S’ha iniciat el procés de certificació segons la Norma ISO 9000 del 2000, amb el suport
de la OPP
S’ha realitzat el procés de redacció del Pla estratègic del Servei, que s’ha presentat a la
Comissió de Biblioteca per ser estudiat.
S’ha posat en marxa el primer pla anual d’actuació per a l’any 2004
S’ha aprovat i iniciat el desplegament del pla de comunicació interna del Servei.
S’ha creat una nova comissió de Biblioteca amb l’objectiu de garantir la sintonia i
coordinació entre les necessitats de la comunitat universitària per que fa a la docència,
la investigació i l’aprenentatge, i els serveis i prestacions que ofereix el Servei de
Biblioteca i Documentació per satisfer-les.
Durant aquest curs el Servei de Biblioteca i Documentació es va presentar a la
certificació de l’ANECA però no va obtenir-la, especialment per les baixes ràtios en
espais i el baix reconeixement laboral de la plantilla.

Contactes i assessoraments
—
—
—
—
—
—
—
—

A l’Ajuntament de Capdepera per a la digitalització de documents d’Arxiu
A l’Ajuntament de Campos per a la digitalització de documents d’Arxiu
A l’Ajuntament de Manacor per a la digitalització de documents d’Arxiu
A l’Associació de Premsa Forana per a la digitalizació de la seva hemeroteca.
Al Grup Serra per a la creació d’una versió digital de l’Enciclopèdia de Mallorca
Fundació B. March, per a la gestió informatitzada de la seva biblioteca.
Bisbat de Mallorca, per a la gestió i informatització dels seus fons bibliogràfics.
Centre de Documentació Europea, per a la gestió i informatització dels seus fons
bibliogràfics.
— A l’IBAE per a la informatització dels seus fons bibliogràfics i la digitalització de
publicacions
— Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, per a la integració de la UIB
a la Biblioteca Digital de Catalunya
Donacions i compres bibliogràfiques

— Recepció i trasllat del donatiu de l’arxiu de l’empresa el NIDO
— Recepció i trasllat del donatiu de revistes científiques del Dr. Ramon Puigjaner
Trepat
— Recepció i trasllat de la biblioteca del senyor Joan Espina.
— Recepció i trasllat del donatiu de revistes científiques del Sr. Fayas.

Estadístiques
Dades estadístiques 2003
Servei de Biblioteca i Documentació
8QLYHUVLWDWGHOHV,OOHV%DOHDUV 8,% 
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1.1. Estudiants

14.501

1.2. Professors

1.053

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

434
1.752

+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

55

4.2. PC i terminals d'ús públic

61

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

15

4.4. Fotocopiadores

6
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5.1. Monografies
5.1.1. Total de volums a 31 de desembre de 2003

358.958

5.1.2. Ingressades el 2003

16.223

5.1.2.1. Compra

12.514

5.1.2.2. Donatiu o intercanvi

3.709

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

5.430

5.2.2. En curs de recepció

2.091

5.2.2.1. Compra

1.789

5.2.2.2. Donatiu o intercanvi

302

5.2.3. Revistes electròniques a les quals es té accés

9.661

5.4. Bases de dades a les quals es té accés

1.015

5.5. Documents catalogats el 2003

13.225

5.6. Registres bibliogràfics informatitzats
5.6.1. Volums

522.417

5.6.2. Títols

230.234

6HUYHLV

6.3 Préstecs domiciliaris

221.919

6.4. Consultes al catàleg

693.994

6.5. Visites a les pàgines web de les biblioteques

596.348

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




7.1.1.1. Espanya

2.510

7.1.1.2. Estranger
7.1.2. Llibres

715



7.1.2.1. Espanya

879

7.1.2.2. Estranger

221

7.2. Documents servits a altres biblioteques
7.2.1. Articles




7.2.1.1. Espanya

2.416

7.2.1.2. Estranger
7.2.2. Llibres

65



7.2.2.1. Espanya

234

7.2.2.2. Estranger

11

3HUVRQDO
8.1. Personal



8.1.1. Funcionaris A i B i laborals LG1 i LG2
8.1.2. Funcionaris C i D // 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

24
230

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


447.225
1.304.196
210.782

9.4. CENTRE DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
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/c-calculo

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, passant a denominar-se Centre
de Tecnologies de la Informació de la Universitat de les Illes Balears (&7,#8,%).

ACTIVITATS DOCENTS
Cursets del Pla de formació del PAS i PDI impartits per personal del CTI
Mòdul 06. Informàtica
G 061804
FileMaker, 10 hores
G 062804
Microsoft Access, 10 hores
E 063402
Ús d’AGORA, 10 hores
G 060809
Microsoft Word (avançat), 10 hores
G 061008
Microsoft Excel, 10 hores
G 061110
Curs de correu electrònic, 10 hores
E 061604
Microsoft PowerPoint, 10 hores
G061306
Internet (avançat), 10 hores

1

ALTRES
Equips
Durant el curs 2003-2004 s’ha continuat l’explotació del superordinador adquirit el
curs 2001-2002, per cobrir les necessitats de servei de processament de dades. Aquest
ordinador és l’eina inicial d’un projecte d’integració de serveis i de consolidació de
servidors, que consisteix a reduir el nombre dels sistemes de computació que donen
servei actualment a la UIB.
L’equip emprat és un Compaq Alphaserver GS160, configurat amb:
 16 processadors 21264 EV68 de 1001 MHz i 8 MB de memòria cau (caché) cada
un,
 16 GB de memòria RAM entrellaçada a 32 vies,
 4 mòduls de E/S que disposen de connexions a Gigabit Ethernet, Fibre Channel i
Ultra SCSI-3.
Una xarxa d’emmagatzematge (SAN) basada en Fibre Channel, amb controladors de
E/S dedicats amb 1 GB de memòria cau (caché) i 1 TB de disc.
S’ha escollit un model de la sèrie AlphaServer GS per la flexibilitat de configuració i
adaptabilitat a l’entorn actual de la UIB. Aquesta família de sistemes permet fer
particions físiques i lògiques del maquinari, i admet diversos sistemes operatius a les
diferents particions. Actualment, l’ordinador GS160 de la UIB està configurat en dues
particions físiques, una amb sistema operatiu Tru64 Unix, per a càlcul científic. La
segona utilitza OpenVMS Galaxy, que permet executar tres instàncies d’OpenVMS,
una per a cada servei: docència, suport a la investigació i administració. L’assignació
de CPU entre instàncies és automàtica i dinàmica, segons la càrrega.

Infraestructura de la xarxa de la UIB
Durant l’any acadèmic 2003-2004 s’han dut a terme una sèrie d’ampliacions i
millores de la infraestructura i configuració de la xarxa de comunicacions de la UIB,
entre les quals destaquen:
 Instal·lació d’una nova xarxa d’altes prestacions basada en tecnologia DWDM

per enllaçar diversos edificis de la UIB situats fora del campus.
 Posada en funcionament d’un enllaç ATM a 155 Mbps per unir la xarxa de la
Seu universitària d’Eivissa amb la xarxa del campus.
 Canvi d’ubicació de la sala de comunicacions principal i centraleta telefònica.
 Retransmissió en alta qualitat de quatre sessions d’Òpera Oberta des del Gran
Teatre del Liceu de Barcelona per xarxa de dades. Les sessions d’òpera es
projectaren a la sala d’actes de l’edifici G. M. de Jovellanos i a Menorca. A
Eivissa es projectaren algunes de les sessions en baixa qualitat.
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 Retransmissió en alta qualitat de diversos esdeveniments del Fòrum 2004 de
Barcelona.
 Organització de les Jornades Tècniques RedIRIS 2003. Palma, 5-7 de
novembre de 2003.

Ponències en congressos
 Aplicació de control de ports lògics. Jornades Tècniques RedIRIS 2003.
Palma, 5-7 de novembre de 2003.
 Integració de la targeta intel·ligent en xarxes privades personalitzades.
Jornades Tècniques RedIRIS 2003. Palma, 5-7 de novembre de 2003.

Ponències en seminaris
 Integració de la targeta intel·ligent en xarxes privades personalitzades.
Seminari Secure Networks d’Enterasys Networks. Madrid, 24 de febrer de
2004, i Barcelona, 26 de febrer de 2004.

Participació en grups de treball
 Les xarxes xWDM. Reunió dels grups de treball de RedIRIS. Palma, 3 de
novembre de 2003.

Publicacions
 M. Sánchez-Monge, A. Sola, M. Oliva i M. Titos. «Aplicación de control de
puertos lógicos». Boletín de RedIRIS, 66-67, desembre de 2003-gener de 2004.

Tasques i serveis
Resumidament, les activitats i els serveis que ofereix el Centre de Tecnologies
de la Informació són bàsicament els següents:





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.
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Gestió de sistemes: de diversos sistemes operatius (OpenVMS, Unix diversos,
WindowsNT…) per a multiplicitat de tasques: docència, 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 AGORA i WebCT, nova aplicació de control de carnets universitaris,
etc.
• aplicacions web i participació en la redefinició del portal web de la UIB
• implantació d’un gestor de dades (data warehouse)
Suport a aplicacions de gestió externes a la UIB: personal, comptabilitat, etc.
Consultoria i assessoria informàtiques: avaluacions, rendiments, etc.
Coordinació de les aules informàtiques
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.
Suport de programari: adquisicions, distribució, instal·lació, etc., de diversos
productes (sistemes operatius, aplicacions ofimàtiques, productes antivírics,
aplicacions estadístiques, científiques, etc.).
Suport informàtic al Servei de Biblioteca i Documentació.
Servei de lectura de fulls per marques òptiques (correcció d'exàmens tipus test,
enquestes, etc.).
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9.5 Servei de Comunicació
Àrea de Relacions amb els Mitjans de Comunicació
Com a conseqüència de la reestructuració de serveis i competències del Consell de
Direcció (acord executiu núm. 6626, de 16 de març de 2004, FOU 234 extraordinari de
19 de març de 2004), el Consell de Direcció, en sessió ordinària, va acordar la
reestructuració del Servei de Comunicació i Relacions Institucionals en dues àrees de
treball diferenciades i coordinades per la doctora Mercè Gambús, vicerectora de
Postgrau i Gabinet del Rector. Així, el Servei quedava integrat per l’Àrea de Relacions
amb els Mitjans de Comunicació i l’Àrea de Projectes de Comunicació.
L’Àrea de Relacions amb els Mitjans de Comunicació té un doble vessant. D’una
banda, la coordinació de la informació que genera la UIB i que es vol projectar de 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, es fa una tasca important de gestió i difusió
interna de la informació que genera la mateixa institució (informació institucional,
científica, etc.). Tot plegat suposa, a la pràctica, les tasques següents:
Comunicació externa:
Elaboració i distribució de notes informatives de les diferents activitats que genera la
comunitat universitària. Els comunicats s’elaboren a partir de la informació que arriba
per correu electrònic, telèfon..., des dels diferents 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, per correu electrònic o
per fax (en aquest cas, amb el suport dels bidells de Son Lledó). Així mateix, les notes
es pengen a la pàgina web del Servei de Comunicació, a l’apartat d’Actualitat, on els
interessats poden tenir accés a documents, currículums, fotografies o altres
informacions d’interès. Enguany, entre els mesos de setembre i fins al mes de juny de
2004, des de l’Àrea de Relació amb els Mitjans de Comunicació s’ha fet difusió de 571
notes informatives.
L’elaboració i distribució de les notes informatives genera, normalment la resposta dels
mitjans. Aquesta resposta pot suposar que el periodista interessat sol·liciti entrevistes
amb els responsables o protagonistes de l’acció, o bé demani d’ampliar la informació.
Des del Servei de Comunicació s’intenta respondre a les demandes dels mitjans
interessats i facilitar els contactes i les gestions perquè puguin duu a terme la seva tasca
informativa.
Preparació de rodes informatives:
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.), el Servei 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. Així mateix, es redacten i
faciliten els dossiers de premsa als mitjans, i un dels membres de l’àrea de relació amb
els mitjans de comunicació assisteix a les rodes informatives per assegurar el correcte
desenvolupament de l’acte, i també que els mitjans obtenguin la informació que
necessiten. Així mateix, es fan fotografies digitals de la majoria dels actes que tenen
lloc a la UIB, o que hi tenen a veure. Les fotografies es pengen al web del Servei,
perquè en puguin fer ús tant els mitjans de comunicació com els membres de la
comunitat universitària.
Coordinació de la revista digital Enllaç Campus UIB:
Des del mes de març de 2004, l’àrea de relació amb els mitjans de comunicació
assumeix la coordinació de la publicació Enllaç Campus UIB, una revista digital
concebuda per a la distribució 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.
La revista és mensual i la redacta un periodista (Joan Pericàs), amb el suport i la
coordinació de l’àrea de relació amb els mitjans de comunicació. El primer número
d’Enllaç Campus UIB va aparèixer el mes de setembre de 2003. El mes de juliol de
2004 s’haurà fet públic el número onze.
En aquest sentit, i amb l’objectiu de fer balanç de les actuacions dutes a terme en el
primer any del nou equip encapçalat per rector Avel·lí Blasco, l’Àrea de Relacions amb
els Mitjans de Comunicació ha coordinat l’edició en paper d’un anuari d’accions i
d’informació, un recull de les notícies i dels personatges més destacats des de l’inici
del curs acadèmic 2003-2004 a la UIB.

Comunicació interna:
Pel que fa a comunicació interna, l’Àrea de Relació amb els Mitjans de Ccomunicació
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 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.

Altres

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, inauguracions i clausures de jornades, conferències i altres actes d’especial
rellevància... Per aquests esdeveniments l’àrea prepara 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 diàriament 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 Campus 33, entre d’altres actuacions conjuntes.

Membres de l’Àrea de Relacions amb els Mitjans de Comunicació del Servei de
Comunicació de la UIB
Guillem Balboa
Maria Bel Pocoví (responsable de l’àrea)
Javier Pérez (becari)
Joan Pericàs (periodista i col·laborador)

Àrea de projectes de comunicació
El setembre de 2003 es crea la secció de divulgació científica del Servei de
Comunicació de la UIB. A través d’aquesta secció s’elabora i emet cada divendres un
reportatge sobre els treballs que desenvolupen els equips de recerca dels departaments i
instituts d’investigació de la UIB.
http://www.uib.es/servei/comunicacio/sc/projectes/projectes.htm
Els reportatges es trameten per correu electrònic aproximadament a cent vint periodistes
especialitzats i també es publiquen en català i castellà, amb imatges en baixa i alta
resolució, a la pàgina web de Divulgació de la recerca del Servei de Comunicació. Així

mateix, els reportatges s’incorporen a la revista interna de la Universitat: Enllaç
Campus UIB.
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) 2003 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 un accés directe de la informació sistematitzada
per àrees, amb especial atenció als treballs d’aplicació empresarial.
Durant aquest curs 2003-2004, i fins al mes de juliol, s’han emès quaranta reportatges i
s’han registrat més de 250 impactes en mitjans de comunicació de la comunitat
autònoma (majoritàriament), nacionals i de mitjans de comunicació electrònics.
L’elaboració dels reportatges sobre projectes ha potenciat una millor col·laboració amb
programes de ràdio i TV, que han donat com a resultat, a més de les informacions
puntuals, el disseny i l’elaboració dels programes Horitzons XXI de televisió i Actualitat
universitària de radio.
En 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 va ser aprovat finalment l’any 2003 dins el conveni subscrit entre
RTVE i el Govern de les Illes Balears. Durant els mesos d’abril, maig i juny s’han
realitzat i emès 8 programes amb un total de 24 reportatges. Horitzons XXI s’emet els
dimarts, a les 19.30 hores, per La 2 de TVE a les Balears i té una durada de trenta
minuts. Està prevista la continuïtat del programa el primer trimestre del proper curs.
D’altra banda, cal destacar que el programa s’ha enregistrat en català i castellà per tal de
facilitar-ne l’emissió pel canal internacional de TVE.
Els títols del programes emesos fins ara són:
•
•
•
•
•
•
•
•

El somni
Turisme i consum
Pluges
Fibra de taronja al iogurt, una bona solució per als excedents
La molècula intel·ligent contra els bacteris
El món dels hiperactius, uns nins diferents
Felip II posà els primers límits als privilegis de les illes Balears
La Klebsiella, un enemic a abatre als centres hospitalaris

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’OMPIB, un observatori des d’on s’ajuda les empreses a tenir cura del medi
ambient
La mar des de l’espai: ENVISAT
Projecte Epidemie, en lluita contra els invasors
Correu electrònic
Depuració
Clon virtual humà
Les vinyes de malvasia
Dels romans fins avui
Contra la calcificació, fitat
El dolor, una arma de doble tall
Formació, treball, més autonomia
En prevenció de mals més grans
Mirar de ben a prop na Borges
Guerra biològica contra la mosca de la fruita
La veuen com un ésser inferior
Criptografia, per més seguretat

A partir de la col·laboració entre Radio Nacional de España a les Illes Balears i el Servei
de Comunicació i Relacions Institucionals es va promoure el programa Actualitat
universitària. Aquest programa el realitza i finança RTVE a Balears.
Actualitat universitària s’emet per RNE a les Illes Balears (104.5 de FM Radio 5 Todo
Noticias) els dimarts a les 20.25 hores i els dimecres a les 11.25 hores. Cal destacar
l’emissió a Radio Exterior de España, 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 Desde Baleares al
mundo, 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.
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.
Durant el curs 2003-2004 el programa de divulgació científica Punt omega del Canal 33
de Televisió de Catalunya, a partir de la col·laboració que manté amb el Servei de
Comunicació a través de la pàgina de divulgació científica, ha realitzat una nova sèrie
de reportatges de la recerca que es fa als departament i instituts de la UIB. Així mateix,
en una sessió de l’octubre de 2003 al campus universitari, l’equip de TV3 dirigit per
Josep Maria Ferrer Arpí presentà els quasi trenta reportatges que des de l’any 2000
s’han emès des del programa sobre la UIB.
El programa s’emet els dilluns a les 21.15 hores i els dissabtes a les 11.30 hores pel
Canal 33 i el K3.
La relació completa dels reportatges emesos durant aquests anys per Punt omega sobre
la investigació als departaments i instituts d’investigació de la UIB és la següent:
•

Palma de Mallorca: La Universitat de les Illes Balears investiga sobre la son dels
humans

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posidònia oceànica, una alga bona
Antàrtida: Icefish, un peix amb substàncies anticongelants
Mallorca: Estudi sobre els càlculs renals
Goma de garrofer, additiu alimentari natural
Aigües residuals reciclades
Pla de contingència per vessaments d’hidrocarburs
Moure el cursor amb els ulls
Nou blanquejador dental
Utilitzar el caos per codificar missatges
Reciclatge d’aigües de Mallorca
Tolerància a la morfina
Microbis
Depuradora
Predicció i precipitació
Clonatge de ceps
Mallorca: Plantes i salinitat
Càlculs renals
Revelacions amagades a les coves
Gest real integrat en realitat virtual
Els gestos de la Roma Antiga i els nostres gestos
Quan el dolor pot ser un parany del cervell
Hamburgueses enriquides amb taronja
Especial Mallorca: "Punt omega" visita les Illes Balears per presentar
investigacions i aplicacions tecnològiques capitanejades per la seva universitat
• És segura la xarxa d'Internet? El projecte SIFCAL ho estudia a fons
• Un blanquejador de dents que ens pot canviar els somriures!
• Depuradores ecològiques: plantacions d'arbres com a filtratge natural
• Controlar el cursor de l'ordinador amb la mirada
• Buscant microbis aliats a les salines de Campos

Finalment, des de l’àrea de projectes es va programar i dissenyar la revista de
comunicació interna Enllaç Campus UIB en format electrònic, dirigida a la comunitat
universitària. El llançament de la revista es va realitzar el setembre de 2003.

9.6 SERVEI LINGÜÍSTIC
Enguany ha estat nomenat nou director del Servei Ramon Bassa i Martín (CEU de
Didàctica i Organització Escolar de la UIB).
El Servei Lingüístic (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 oferir a tota la comunitat universitària i a la societat de les Illes
Balears en general suport terminològic, onomàstic i toponímic; dóna suport al Voluntariat
Lingüístic de la UIB; 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 iniciat el desenvolupament del Pla lingüístic proposat pel
Vicerectorat d’Estudiants per fomentar l’ús del català i per anar regulant els altres idiomes.
Amb aquesta finalitat s’ha creat la figura de l’assessor de suport lingüístic (dues persones),
que ha atès 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 de la nostra universitat.
També està en procés de creació un Gabinet de Didàctica per tal d’assessorar en matèria
d’aprenentatge i autoaprenentatge de català.
Voldríem destacar l’organització per part del Servei de la XIV Trobada de Serveis
Lingüístics Universitaris de la Xarxa de l’Institut Joan Lluís Vives, amb el títol ‘‘El català
en el marc de l’espai europeu d’ensenyament superior (EEES)’’ que tingui una gran
acceptació.
A continuació presentam un resum més detallat de les activitats de cada àrea concreta del
Servei Lingüístic.
ÀREA DE CORRECCIÓ I TRADUCCIÓ
Fins a l’1 de juliol de 2004, l’àrea d’assessorament de correcció i traducció de llengües
estrangeres ha gestionat un total de 229 sol·licituds per a documents acadèmics,
institucionals i científics amb la col·laboració de traductors i correctors externs. S’han
corregit 79 documents: 29 documents en català, 48 en anglès, i 2 en francès.
En el cas concret del català, s’han corregit més de 3.220 documents, 29 dels quals s’han
adjudicat a col·laboradors externs.
D’altra banda, s’han sol·licitat 150 traduccions de documents científics i institucionals: 27
documents al català, 79 a l’anglès, 22 a l’espanyol, 18 al francès, 3 a l’alemany i 1 a l’italià.

Dades generals de sol·licituds
1. Taula comparativa de feines de correccions 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004.

Idiomes
corregits
Anglès
Català
Espanyol
Francès
Italià
Alemany
Total

2001-2002
46
23
7
5
1
0
82

2002-2003 2003-2004
41
28
2
1
0
0
72

48
29
0
2
0
0
79

2. Taula comparativa de feines de traduccions 2001-2002 i 2002-2003, 2003-2004.
Idiomes
traduïts
Anglès
Català
Castellà
Francès
Italià
Alemany
Portuguès
Total

2001-2002
69
30
17
23
0
1
0
140

2002-2003 2003-2004
87
27
17
18
2
3
1
155

79
27
22
18
1
3
0
150

S’hi observa un increment de correccions d’un 8,8% i un decrement de traduccions d’un
3, 2%.
Dades econòmiques del curs 2003-2004 fins a l’1 de juliol de 2004
Documents traduïts i corregits:
Cost total per al Servei Lingüístic
Cost per als centres sol·licitants
Cost total de totes les feines

229
14.713,48 euros / 2.445.425,68 ptes.
28.541,18 euros / 4.737.835,88 ptes.
43.254,66 euros / 7.180.273.56 ptes.

Curs 2003-2004. Feines de correccions sol·licitades per departaments

Dept. de Biologia
Dept. d’Economia Aplicada
Dept. d’Economia de l’Empresa
Dept. de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Dept. de Ciències de la Terra
Dept. de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Dept. de Dret Privat

7
5
1
17
2
3
1

Dept. de Psicologia
Dept. de Química
IMEDEA (Institut Mediterrani d'Estudis Avançats)
Servei de Publicacions
Servei Lingüístic
Vr. d'Estudiants
Vr. de Relacions Exteriors
TOTAL

1
5
1
18
5
3
2
71

Feines de traduccions sol·licitades per departaments

Dept. de Biologia
Dept. d’Economia Aplicada
Dept. d’Economia de l’Empresa
Dept. d'Infermeria i Fisioteràpia
Dept. de Ciències de l'Educació
Dept. de Ciències de la Terra
Dept. de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Dept. de Filologia Catalana i Lingüística General
Dept. de Filosofia i Treball Social
Dept. de Psicologia
Dept. de Química
Servei de Publicacions
Servei de Recursos Audiovisuals
Servei Lingüístic
Vr. d'Estudiants
Vr. d'Investigació i Política Científica
Vr. de Postgrau i Gabinet del Rector
Vr. de Projecció Cultural
Vr. de Relacions Exteriors
TOTAL

4
8
3
2
17
3
3
1
1
1
2
4
1
37
3
3
8
8
16
125

L’àrea d’assessorament de traduccions ha facilitat en diverses ocasions la col·laboració de
traductors per a feines de locució per al Servei de Recursos d’Audiovisuals, com també
d’intèrpret intermediari per a converses telefòniques amb països estrangers. Així mateix des
del Vicerectorat de Projecció Cultural es va sol·licitar la col·laboració d’un intèrpret per fer
la presentació de l’acte inaugural del VII Campionat Mundial Universitari de Triatló a la
Platja de Palma,que va tenir lloc el passat 2 de juliol de 2004 al castell de Bellver.
Un membre de l’àrea de correcció ha assistit al Seminari sobre Recursos de Traducció
Automàtica Assistida (UOC) (21, 22 i 23 de gener de 2004); a l’encontre Les Universitats

Multilingües Europees. Un Repte, Múltiples Oportunitats (Generalitat) (11 de febrer de
2004) i a les Jornades sobre el Català a les Noves Tecnologies (UB) (1 i 2 d’abril de 2004),
tots els quals a fets a Barcelona.

ÀREA DE PLANIFICACIÓ I DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA
S’ha posat en funcionament el Pla per augmentar l’ús del català a la docència, amb la
contractació de dos assessors de suport lingüístic, que han començat a oferir els serveis
inicialment a dos departaments (Psicologia i Infermeria). Segons està programat, l’oferta
s’anirà estenent progressivament a la totalitat dels departaments de la Universitat.
S’ha organitzat a la UIB la XIV Trobada de Serveis Lingüístics Universitaris de l’Institut
Joan Lluís Vives, amb el títol ‘‘El català en el marc de l’espai europeu d’ensenyament
superior (EEES)’’, amb un gran èxit d’organització i participació.
Durant el curs 2003-2004 s’ha realitzat l’enquesta d’ús del català a la docència, que a la
UIB es fa cada dos cursos.
Com cada any, s’han convocat els ajuts a la recerca en català, 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 cursos específics de Perfeccionament de l’Expressió Oral i Normativa de
la Llengua Escrita, ambdós adreçats a millorar el nivell dels estudiants de la UIB.
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 en els d’anglès i alemany per als estudiants de la UIB que se’n van
a fer estades a altres universitats europees.
Amb l’ajuda dels becaris de l’àrea de dinamització s’ha informatitzat el funcionament de 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 Llengua de la UIB en la
difusió dels recursos d’aprenentatge de la llengua catalana.
En col·laboració amb el Voluntariat Lingüístic de la UIB, s’ha treballat en una campanya
de promoció de la llengua catalana que es difondrà el curs que ve.
ÀREA D’IDIOMES MODERNS
l’àrea d’idiomes moderns ha impartit 8 cursos d’idiomes, organitzats en 15 grups, als quals
han assistit 296 alumnes.
Curs
Anglès II
Anglès III
Alemany I
Alemany II
Alemany III
Francès I
Francès II
Italià I

Grups
6
1
3
1
1
1
1
1

Alumnes
116
25
66
19
4
28
10
26

Total

296

Cursos de formació (PAS-PDI)
Curs
Anglès mitjà
Anglès avançat
Francès mitjà

Grups
1
1
1

Alumnes
26
23
14

Activitats de formació
El professor d’anglès ha participat, amb la ponència ‘‘British vs. American English, a
workshop for teachers going to the U.S.’’, al curs de preparació per a professors que
vulguin optar a les places de professorat als Estats Units i al Canadà, al Centre
d'Ensenyament per a Professors de Secundària (CEPS), en el marc del Programa
internacional de professors visitants, coordinat per la senyora Carme Moreno Huart, de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports (novembre de 2003).
La professora d’alemany i la professora de francès han assistit al Tercer Congrés de
l’Associació de Centres de Llengua en l’Ensenyament Superior, organitzat pel Servicio
Central de Idiomas de la Universitat de Salamanca (25-27 de juny de 2003, Salamanca). El
25 de maig de 2004 la responsable de francès va participar a la Journée Pédagogique de
Français organitzada pel CEPS de Palma (Son Malferit).

GABINET D'ONOMÀSTICA
Durant el curs 2003-2004 el Gabinet d'Onomàstica ha resolt 1.401 consultes sobre
toponímia, de les quals 869 es referien a Mallorca, 295 a Menorca i 206 a les Pitiüses i 31
inclouen Espanya i la resta del món. A més, s’han revisat diverses llistes de topònims
(toponímia menor de Menorca i la Dragonera, camins rurals d’alguns municipis de
Mallorca, volta a la Moleta de Binifaldó, denominació de la toponímia major de les Illes
Balears per al CINDOC: Centro de Información y Documentación Científica). Les
consultes resoltes sobre antroponímia són 325, a més de 76 peticions de certificats per a la
normalització ortogràfica de cognoms, 73 certificats expedits, 21 notes informatives i 30
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.
A més de les consultes diàries, el Gabinet ha treballat en diversos projectes:
a) Presentació del llibre Sobre onomàstica. Jornades d’Antroponímia i Toponímia (19932002).
b) Compilació i revisió de les comunicacions i conferències exposades a les jornades de
toponímia i antroponímia de Binissalem i de Santa Margalida.
c) Organització de la XVII Jornada d'Onomàstica, que es va dur a terme a Santa Margalida
el 20 de març de 2004 a la Casa de Cultura Joan Mascaró Fornés.

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 del llibre Viladrau: un munt d’imatges.
f) Col·laboració amb la Comissió Tècnica d’Assessorament Lingüístic de la Universitat de
les Illes Balears, per resoldre qüestions de toponímia i antroponímia.

GABINET DE TERMINOLOGIA
El Gabinet de Terminologia ha atès durant el curs 2003-2004 aproximadament 2.900
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.
Les àrees temàtiques més consultades han estat alimentació i gastronomia, ciències de la
salut i pedagogia i ensenyament.
En relació amb l’elaboració de diccionaris terminològics, la UIB ha publicat el Lèxic
multilingüe de la construcció català-castellà-francès-anglès-alemany, elaborat pel Gabinet
de Terminologia, amb 1.450 termes catalans i els corresponents equivalents en les llengües
esmentades. Es troba en la fase de revisió final el Lèxic d’història de l’art català-castellàfrancès-anglès, amb 717 termes catalans i els corresponents equivalents en les llengües
esmentades; s’ha fet en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya i s’editarà
dins la col·lecció de vocabularis bàsics de l’Institut Joan Lluís Vives. D’altra banda, el GT
fa actualment la revisió del diccionari Biologia per a l’ensenyament, de Gabriel Vicens i
M. Pau Tomàs, que consisteix a revisar-ne els termes catalans i castellans, incorporar-hi els
equivalents en anglès i actualitzar-ne el lèxic amb la incorporació de termes nous.
D’altra banda, es troba pendent d’edició el Catàleg de recursos terminològics universitaris,
treball elaborat en el marc de l’Institut Joan Lluís Vives. Està previst que enguany es pugui
consultar a través de la pàgina web de llengua de l’Institut Joan Lluís Vives.
Així mateix volem destacar la col·laboració del GT amb el TERMCAT, tant en la resolució
de termes nous com en la gestió de col·laboradors de la UIB en l’elaboració de diccionaris
terminològics relacionats amb els estudis que s’imparteixen en aquesta universitat.
Com a activitats permanents de dinamització terminològica, volem destacar l’àmplia
difusió electrònica, ja sigui a través de les pàgines web del GT o 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.

9.7 SERVEI DE PREVENCIÓ DE LA UIB
1.- Modificacions del Servei de Prevenció de la UIB
 L’octubre de 2003 es crea el Servei de Prevenció Mancomunat, amb la incorporació
de la Fundació General de la UIB. Posteriorment, el juny de 2004, s’hi incorpora la
Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.
 L’abril de 2004 s’incorpora la senyora Maribel Taroncher com a nova integrant del
Servei.
2.- Activitat preventiva desenvolupada
D 5HDYDOXDFLRQVGHULVFVODERUDOV:durant aquest període s’han reavaluat els riscs de:
 PAS i instal·lacions dels edificis GM de Jovellanos, Cas Jai i Seu d’Eivissa i
Formentera.
 PDI i becaris dels edificis Ramon Llull i Guillem Colom Casasnovas (Departament
de Biologia Fonamental i CS, i àrees de Microbiologia i Genètica del Departament de
Biologia).
 Avaluació de les botelles de gasos dels laboratoris.
Actualment podem concloure que està reavaluat el SHUFHQW del PAS i el SHUFHQW
del PDI.
E )RUPDFLyLLQIRUPDFLy
— Cursos d’assistència obligatòria: s’han impartit 4 cursos (total, 9 hores), i hi han
assistit 50 treballadors. Actualment, el 74 per cent del PAS ha rebut formació
específica de prevenció.
— Cursos d’assistència voluntària: s’han impartit 6 cursos (total, 81 hores) i hi han
assistit 92 treballadors.
— Informació sobre riscs laborals per llocs de treball: s’ha elaborat una fitxa sobre
riscs laborals als laboratoris (està pendent de revisió i lliurament al personal).
F 3URFHGLPHQWVGHSUHYHQFLy
 Investigació d’accidents i incidents: entre el setembre de 2003 i l’agost de 2004
s’han produït 12 incidents sense baixa i 8 accidents amb baixa. Evolució de la
sinistralitat a la UIB:

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

1999
4
11
143 dies
13 dies
27,7

2000
2
4
21 dies
11 dies
8,8

2001
7
12
166 dies
24 dies
25,3

2002
7
10
247 dies
35 dies
23,8

2003
10
1
17
256 dies
25,6 dies
10,76

— Comunicacions de riscs: els treballadors han fet 11 comunicacions de riscs al Servei
de Prevenció, de les quals se n’han solucionat 5 (46 per cent de solucionades).
G 3ODQVG¶HPHUJqQFLD
— S’han elaborat els manuals d’autoprotecció de l’Aulari, el Beatriu de Pinós, la Seu
d’Eivissa i Formentera i el Guillem Cifre de Colonya. Actualment només falta elaborar

els plans d’emergència de 3 dels 13 edificis de la UIB (GM de Jovellanos, Son Lledó i
Cas Jai).
— S’han impartit cursos de prevenció d’incendis (d’assistència obligatòria) per al
personal dels edificis Beatriu de Pinós, Anselm Turmeda i Seu d’Eivissa i Formentera.
Hi han assistit 136 treballadors. Fins ara han rebut formació d’incendis 121 PAS (
SHUFHQW) i 172 PDI (el SHUFHQW de tot el PDI, el SHUFHQW sense tenir en compte
els professors associats).
— S’ha fet un curs pràctic d’extinció d’incendis amb els bombers. Hi han assistit 13
treballadors.
— S’han realitzat simulacres d’emergència als edificis Mateu Orfila i Rotger, Guillem
Colom Casasnovas, Beatriu de Pinós, Anselm Turmeda i CTI
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Activitat física per a gent gran: una perspectiva multidisciplinar
El papel social de la ciencia en Baleares. Un homenaje a Javier Benedí
El perfil del turismo de temporada baja en las Baleares
Estimar l’astronomia. Manual per als amants de l’univers
Globalització i ciències socials, límits i dilemes
Historia y conceptos de ética y filosofía política
Introducción a la química analítica
L’activitat urbanística en el sòl rústic. Comentari al títol III de la Llei 6/1997, de 8 de
juliol
La tentación de la ignorancia. Una reflexión filosófica-jurídica
Las actitudes de los residentes en Baleares frente al turismo
Lecciones de Derecho Civil Balear (Tercera edició revisada)
Lèxic multilingüe de la construcció. Català-Castellà-Francès-Anglès-Alemany
Los Tribunales Españoles. Estructura y competencias (Segona edició revisada)
Macroeconomía (Tercera edició revisada)
Prácticas de Macroeconomía I
Reivindicació de Jane. Poemes
Sobre Onomàstica. Jornades d’Antroponímia i Toponímia (1993-2002)
Una aproximación a la economía del medio ambiente
Vertebrados Ibéricos: Mamíferos
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Actes del Congrés Internacional Antoni M. Alcover
Sant Antoni abat de Rafel Ginard Bauçà
Teatre sobre la vida adulta de Jesús (segle XVI)
Versions teatrals

$MXQWDPHQWG¶(LYLVVD
Diagnòstic social d’Eivissa

&DL[DGH%DOHDUV³6D1RVWUD´
Religions del món antic. Entre Politeisme i Monoteisme

$QWKURSRV(GLWRULDO
Siglo XXI: ¿un nuevo paradigma de la política?

-RVp-GH2ODxHWD(GLWRU
El teatro en España (1490-1700)
Los emblemas de Alciato. Traducidos en Rimas Españolas, 1549

$MXQWDPHQWG¶$ODLRUL,QVWLWXW0HQRUTXtG¶(VWXGLV
El fill coratjut de Bujia
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ANNALS of Tourism Research en Español. Volúm 5. Núm. 1

ANNALS of Tourism Research en Español. Volúm 5. Núm. 2
Educació i Cultura. Revista Mallorquina de Pedagogia. Núm. 16
Revista de Psicología del Deporte. Volum 12, núm. 2
Territoris. Revista del Departament de Ciències de la Terra. Núm. 4
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Catàleg de projectes i memòria d’investigació 2002 (CD)
Lliçó inaugural curs 2003-2004: El component solidari i el resultat en les entitats
econòmiques privades.
Informe de la sindicatura de greuges
Manual de pràctiques de mestre educació física 2003-2004
Manual de pràctiques de mestre educació infantil 2003-2004
Manual de pràctiques de mestre educació musical 2003-2004
Manual de pràctiques de mestre educació primària 2003-2004
Manual de pràctiques de mestre llengua estrangera 2003-2004
Guia d’accés a la Universitat 2003-2004
Preinscripció universitària 2004-2005
Programes de Doctorat 2003-2004
Lliçó inaugural de la Universitat Oberta per a Majors 2004

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) és 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 2003-2004
Producció: UIB
Any: 2003
Realització: SRAV
Durada: 90 m
Acte d’investidura com a doctor honoris causa del senyor Jean Dusset
Producció: UIB
Any: 2004
Realització: SRAV
Durada: 60 m
Trajectòries Empresarials (cicle de conferències):
Pere Serra
President del Grup Serra
Presentació: Josep I. Aguiló, vicerector de la Universitat de les Illes Balears
10 de novembre de 2003
Carme Riu
Presidenta del grup Riu
Presentació: Eugeni Aguiló, catedràtic d’Economia Aplicada de la UIB
1 de desembre de 2003
Joan Aguiló
President de Semillas Can Juanito
Presentació: Onofre Martorell, professor d’Organització d’Empreses
15 de desembre de 2003
Francisco Gimena
Grup Hotetur
Presentació: M. Antònia Garcia, professora de Màrqueting i directora de
l’Escola d’Hoteleria de la UIB
12 de gener de 2004

2

Martí Torrandell
President de la Caixa de Colonya, Martí Rotger (coordinador de l'estalvi
ètic de Caixa de Colonya)
Presentació: Andreu Alcover, Gerent de la UIB
23 de febrer de 2004
Miquel Ramis
Director general de Compass-Eurest
Presentació: Joan Rita, professor del Departament de Biologia de la UIB
22 de març de 2004
Francesc Verdú
Conseller delegat de Banca March
Presentació: Avel·lí Blasco, Rector de la UIB
29 de març de 2004
Sebastià Escarrer
Vicepresident de Sol Meliá
Presentació: Josep I. Aguiló, vicerector de la Universitat de les Illes Balears
19 d'abril de 2004
Vicenç Rotger
Conseller delegat de Distribuïdora Rotger
26 d'abril de 2004
Álvaro Middlemann
Conseller delegat d’Air Berlin
10 de maig de 2004
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 s’ha 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 2003
Producció: UIB (Vicerectorat d’Estudiants)
Any: 2003
Realització: SRAV
Durada: 12 m

Sellado de grietas del Prestige
Producció: UIB (Dept. de Química)
Any: 2004.
Realització: SRAV
Durada: 10 m

3

La Universitat de les Illes Balears. DVD interactiu
 La UIB
 Estudis
 Ciència i tecnologia a la UIB
 Campus Extens
 Seus de Menorca, Eivissa i Formentera
 Centres universitaris
 Ahir i avui
 Mapa del campus
 Sa Nostra
Producció: UIB (Vicerectorat d’Estudiants)
Any: 2004
Realització: SRAV
Durada: 56 m
V Estades Ludicoesportives al Campus de la UIB
Producció: UIB (Fundació General)
Any: 2004
Realització: SRAV
Durada: 7 m
Cerimònia de graduació del curs 2003-2004
Producció: UIB
Any: 2004
Realització: SRAV
Duració: 60 m

Gravacions d’actes institucionals, conferències...
Inauguració del curs Universitat Oberta per a Majors
03/10/2003
Projectes guanyadors del concurs d'idees per a l'edifici de la biblioteca
central de la UIB
15/10/2003
Cerimònia del XXV Aniversari de la Coral Universitat de les Illes Balears
18/10/2003
Reportatge fotogràfic de la zona humida del campus
Octubre de 2003
La construcción del espacio europeo de educación superior
17/11/2003
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Inauguració de les Jornades sobre Enginyeria del Medi Ambient a la UIB
24/11/2003
Actes de la festivitat del beat Ramon Llull
28/11/2003
2 poetes (lectures poètiques)
02/12/2003
Presentació del llibre L'univers artístic de Miquel Barceló
09/12/2003
Acte de lliurament del premi Juníper Serra 2003 a Gabriel Barceló Oliver
22/01/2004
Durada: 30 m
Linux Show
Març de 2004
Jornades sobre l’Ús Segur d’Internet.
«Internet amb seny. Els menors com a usuaris d’Internet»
Dies 25 i 26 de maig de 2004
Edifici Sa Nostra. Son Fuster. Palma
Presentació de l’exposició: Etiòpia: tres puntes d’alba
20/05/2004
Lliçó inaugural de la Universitat d'Estiu 2004, a càrrec del doctor Fèlix
Fanés, comissari de l'exposició Dalí. Cultura de masses.
«Dalí i el paisatge geològic»
08/07/2004
Conferència del fundador del programari lliure, Richard Stallman
12/07/2004

CD-ROMS
Digitalització dels fons fonogràfics de la COPE Mallorca
Nre. de cintes: 560
Hores digitalitzades: 1.680
Nre. de CD: 253

SERVEI DE SUPORT TÈCNIC
Suport tècnic i control dels sistemes de videoconferència que dóna el Servei de
Recursos Audiovisuals al projecte Campus Extens
5

Hores de videoconferència
Estudis de grau
Estudis de postgrau i màsters
Reunions
Altres cursos i seminaris
Conferències

1.924
1.001
151
40
132
-------------

Total d’hores de videoconferència:

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

de 20 a 24 h

Dates dels assaigs generals
13 d’octubre de 2003
12 de novembre de 2003
9 de desembre de 2003
20 de gener de 2004
22 de març de 2004
Dates de les sessions
15 d’octubre de 2003
18 de novembre de 2003
11 de desembre de 2003
22 de gener de 2004
24 de març de 2004
Un tècnic en audiovisuals de 20 a 24 h

Servei de préstec i comandes
Aquest servei suposa tant el préstec de material als distints departaments i serveis com
l'assessorament, la instal·lació i el suport tècnic del personal del SRAV.
6(59(,'(35e67(&



'HSDUWDPHQW&HQWUH6HUYHLTXHHVID
0DWHULDOHQSUpVWHF
FjUUHFGHOSUpVWHF
Altres
casset gravador/reproductor
equips receptors de traducció
simultània
megafonia portàtil
projector de diapositives


4XDQWLWDW
1
2
1
1
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Oficina de Planificació i Prospectiva
Biblioteca

Biologia

Biologia Fonamental i Ciències de la
Salut

trípode
vídeo VHS
canó de projecció
canó de projecció
equips receptors de traducció
simultània
focus
trípode
canó de projecció
pantalla
projector de diapositives
canó de projecció
megafonia portàtil

micròfon
pantalla
projector de diapositives
canó de projecció
Campus Extens
canó de projecció
Ciències de la Terra
càmera de vídeo digital
canó de projecció
Ciències de l'Educació
càmera de vídeo
càmera de vídeo digital
casset gravador/reproductor
megafonia
projector de diapositives
trípode
canó de projecció
Ciències Històriques i Teoria de les Arts canó de projecció
Ciències Matemàtiques i Informàtica
DAT gravador reproductor
d’àudio
DVCAM portàtil
focus
megafonia
micròfon
pantalla
retroprojector
canó de projecció
Dret Públic
casset gravador/reproductor
radiocasset reproductor de
CD
canó de projecció
'HSDUWDPHQW&HQWUH6HUYHLTXHHVID
0DWHULDOHQSUpVWHF
FjUUHFGHOSUpVWHF
Economia i Empresa
projector de diapositives
magnetoscopi VHS

1
2
8
1
1
2
1
4
1
3
20
1
1
1
2
11
8
1
4
8
2
2
1
1
2
8
10
2
3
1
1
2
4
2
9
1
1
1
4XDQWLWDW
1
1
7

Escola de Turisme
Escola d'Hoteleria
Filologia Catalana i Lingüística General

Filologia Espanyola, Moderna i Llatina

Filosofia

Física

Fundació General (FuGUIB)

Fundació Universitat-Empresa (FUEIB)

IMEDEA

Infermeria

canó de projecció
canó de projecció
projector de diapositives
canó de projecció
casset gravador/reproductor
megafonia
megafonia portàtil
pantalla
radiocasset reproductor de
CD
canó de projecció
càmera de vídeo
casset gravador/reproductor
megafonia portàtil
radiocasset reproductor de
CD
reproductor de DVD
magnetoscopi VHS
canó de projecció
càmera de vídeo
megafonia portàtil
trípode
canó de projecció
càmera de vídeo
megafonia
megafonia portàtil
canó de projecció
megafonia portàtil
radiocasset reproductor de
CD
canó de projecció
càmera de vídeo
càmera de vídeo digital
casset gravador/reproductor
pantalla
projector de diapositives
retroprojector
trípode
canó de projecció
càmera de vídeo
projector de diapositives
trípode
canó de projecció
canó de projecció

4
5
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
22
2
2
1
22
1
2
1
2
3
1
3
10
2
1
1
5
1
2
27
1
2
1
4
4
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'HSDUWDPHQW&HQWUH6HUYHLTXHHVID
0DWHULDOHQSUpVWHF
FjUUHFGHOSUpVWHF
Laboratori de Recerca i Documentació canó de projecció
Turística
Laboratori de Tecnologies de la
canó de projecció
Informació
focus
Laboratori en Ciències de l'Activitat
euroconnector
Física
retroprojector
canó de projecció
Oficina d'Informació
canó de projecció
Psicologia
càmera de vídeo
equips receptors de traducció
simultània
retroprojector
canó de projecció
Rectorat
canó de projecció
SAC
megafonia portàtil
micròfon
retroprojector
canó de projecció
Servei d' Idiomes
canó de projecció
Servei d'Activitats Culturals
canó de projecció
megafonia portàtil
Servei d’Afers Generals
canó de projecció
Centre de Tecnologies de la Informació canó de projecció
de la Universitat de les Illes Balears
Servei de Comunicació
casset gravador/reproductor
pantalla
Servei de Personal
projector de diapositives

Servei de Relacions Internacionals
Servei Lingüístic

Universitat Oberta per a Majors
Vicerectorat d'Estudiants

4XDQWLWDW
1
1
1
1
1
14
7
3
1
1
15
8
1
1
2
5
1
2
1
1
2
1
1
1

retroprojector
canó de projecció
canó de projecció
megafonia portàtil
pantalla
retroprojector
canó de projecció
projector de diapositives
canó de projecció
megafonia portàtil

1
3
2
1
1
1
3
2
1
3

projector de diapositives
pantalla
canó de projecció

1
1
1
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Vicerectorat de Projecció Cultural
Vicerectorat d’Infraestructures i Medi
Ambient

canó de projecció
megafonia portàtil

1
1

canó de projecció

2
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'HSDUWDPHQW&HQWUH6HUYHLTXHHVID
7LSXVGHFRPDQGD
FjUUHFGHODFRPDQGD
Altres
DUP HI8-VHS
Biblioteca
DUP VHS-VHS
digitalització de vídeo
Biologia
DUP VHS-VHS
DUP VHS-DVD
Biologia Fonamental i Ciències de la
Salut
digitalització de diapositives
Campus Extens
DUP VHS-VHS
DUP DV-VHS
Càtedra Iberoamericana
DUP DVD- DVD
DUP U-MATIC-VHS
DUP VHS-VHS
Ciències de la Terra
digitalització de diapositives
passar dades a cd-rom
altres:
altres: passar CD de vídeo a
VHS
altres: duplicats diversos
digitalització de vídeo
DUP Betacam An-VHS
Ciències de l'Educació
DUP Betacam-DVD
DUP DVD-VHS
DUP HI8-VHS
DUP VHS-DVD
DUP VHS-VHS
edició amb Casablanca
passar cd-rom a cd-rom
altres: dvd a dvd
de foto a cd
Ciències Històriques i Teoria de les Arts DUP HI8-VHS
DUP VHS-VHS
gravació de so a CD d’àudio
amb SADiE
altres: passar de AVI a
Ciències Matemàtiques i Informàtica
Betacam SP

4XDQWLWDW
1
1
1
5
2
40
5
10
10
3
8
120
1
8
1
2
16
7
1
9
9
1
29
3
30
1
9
1
26
1
1
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Economia i Empresa

Estudis de Mestre

'HSDUWDPHQW&HQWUH6HUYHLTXHHVID
FjUUHFGHODFRPDQGD
Escola de Relacions Laborals
Filologia Catalana i Lingüística General

Filologia Espanyola, Moderna i Llatina

Filosofia i Treball Social

Física

DUP Betacam An-Betacam
An
DUP Betacam An-DV
DUP Betacam Dig-VHS
DUP Betacam-DVD
DUP DV-Betacam An
DUP DV-DV
DUP DV-VHS
DUP VHS-DV
DUP VHS-DVD
DUP VHS-VHS
canvi de sistema PAL-NTSC
DUP VHS-DV
DUP VHS-DVD
edició amb Final Cut Pro
DUP VHS-VHS
edició amb Casablanca

1
8
1
1
31
1
4
3
4
4
2
3
1
1
2
1

7LSXVGHFRPDQGD

4XDQWLWDW

DUP HI8-VHS
DUP DV-DVD
DUP Betacam An-VHS
DUP VHS-VHS
edició amb Casablanca
altres: edició amb iMovie-G4
altres: passar DVD a VHS
còpies d’àudio DAT - DAT
DUP Betacam An-VHS
Dup DVD- VHS
DUP DV-VHS
DUP HI8-VHS
DUP VHS-DVD
DUP VHS-VHS
DUP DVD-DVD
canvi de sistema NTSC-PAL
digitalització de diapositives
DUP HI8-VHS
DUP VHS-VHS
altres: visionar 8 mm per a
muntatge posterior

1
1
1
14
1
1
1
1
1
2
1
2
1
28
2
2
1
21
19

DUP VHS-VHS
edició amb Casablanca

4
1

1
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Fundació General (FuGUIB)
Fundació Universitat-Empresa (FUEIB)

IMEDEA, Institut Mediterrani d'Estudis
Avançats

Infermeria i Fisioteràpia
Institut de Ciències de l'Educació (ICE)
LADAT
Oficina d'Informació

Psicologia

'HSDUWDPHQW&HQWUH6HUYHLTXHHVID
FjUUHFGHODFRPDQGD

Química

Servei d'Activitats Culturals
Centre de Tecnologies de la Informació
de la Universitat de les Balears
Servei de Comunicació

DUP Betacam Dig-VHS
còpies d’àudio casset-casset
DUP VHS-VHS
altres: còpia amb Casablanca
(8 m) a cinta de 180 minuts.
Gravar-ho 18 vegades

30
134
5

DUP Betacam-DVD
DUP VHS-DV
edició amb Casablanca
DUP VHS-DVD
DUP VHS-VHS
DUP HI8-VHS
DUP VHS-VHS
DUP DV-Betacam An
DUP Betacam Dig-VHS
altres: edició de vídeo amb
Casablanca
altres: transparència amb
imatges (Fireworks)

1
6
1
2
15
1
3
1
1

digitalització de diapositives
DUP VHS-VHS
edició amb Casablanca

7
3
5

1

1
1

7LSXVGHFRPDQGD

4XDQWLWDW

impressió de diapositives
digitalització de vídeo
altres: digitalitzar vídeo +
passar CD
DUP VHS-DV
DUP VHS-DVD
DUP DV-DVD
altres: duplicació de DVD
DUP VHS-DVD
digitalització de vídeo
altres:
DUP DVD
altres: Betacam a DVD i VHS
còpies d’àudio casset-casset

36
1
1
1
1
1
1
3
1
5
12
4
3
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Servei de Relacions Internacionals
Servei Lingüístic
Vicerectorat de Planificació
Economicoadministrativa
Vicerectorat de Relacions Exteriors

DUP Betacam An-Betacam
An
DUP DV-Betacam An
DUP DV-DV
DUP DV-DVD
DUP DV-VHS
DUP VHS-DVD
DUP VHS-VHS
edició de vídeo Betacam An
altres: locució en SADiE i
estamp. a CD
DUP VHS-VHS

1
1

DUP VHS-DVD
DUP DVD- VHS
DUP DV-DVD

2
6
4

5
1
1
1
2
1
9
6

EQUIPAMENT
Àrea de producció audiovisual
Equip de gravació portàtil








1 videocàmera Betacam Sony BVP-70 P.
1 videocàmera Betacam Sony DXC-D30P.
1 videocàmera DVCAM Sony DSR-150P.
1 equip de gravació d’àudio professional portàtil.
1 equip d’il·luminació portàtil.
Trípodes Sachtler vídeo14, vídeo 18 i Vinten V100.
Sistema d’estabilització Glidecam Gold.

Sistema d’edició digital






Sistema d’edició en línia d’àudio SADiE, Studio and Video Limited (PC).
Sistema de composició i efectes de vídeo Effect, Discreet Logic (Silicon).
Sistema d’edició en línia de vídeo Edit, Discreet Logic (Silicon).
Sistema d’edició en línia de vídeo Final Cut Pro, G4 (Mac).
Magnetoscopis reproductors/gravadors Betacam digital, Betacam SP i DVCAM.

Àrea de digitalització
 1 sistema de creació de DVD, DVD Studio Pro, G4 (Mac).
 1sistema 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.
13








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, DVD Epson Stylus Photo 900.
1 estació gràfica per a animació 3D (3D MAX).
1 sistema de gravació DVD-R i DVD+R.

Àrea de videoconferència
 Palma. Campus universitari
•

5 aules de videoconferència




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

 Seu universitària de Menorca.
•

3 aules de videoconferència



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

magnetoscopi,

 Seu universitària d’Eivissa i Formentera.
•

3 aules de videoconferència



Videoconferència Polycon 512 P.
Perifèrics: càmeres, ordinador, magnetoscopi, videopresentació,
canó de projecció, monitors.

Servei de préstec
 Equips de projecció:
•
Projectors de diapositives.
•
Retroprojectors.
•
Projectors d'opacs.
•
Projectors de cinema S8 i 16 mm.
 Presentacions de vídeo:
•
Magnetoscopis de distints formats.
•
Monitors.
•
Canó de projecciós.
•
Videopresentació.
 Altres equips a càrrec del Servei:
•
Càmeres de vídeo Hi-8 i DV.
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•
•
•

Equip fotogràfic.
Megafonia.
Etc.

Altres: convenis, col·laboracions i intercanvis amb entitats públiques o privades
Convenis:
Conveni entre el Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears
vinculat al Servei de Recursos Audiovisuals de la UIB per a la digitalització de
l’arxiu sonor de la COPE Mallorca.
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 de Cultura 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).
Universitat Rovira i Virgili.

Palma, 22 de juliol de 2004

Miquel Oliver
Director del Servei de Recursos Audiovisuals
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9.10 SERVEIS CIENTIFICOTÈCNICS
Adreça
Edifici Mateu Orfila i Rotger
Campus universitari
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07122. Palma
Telèfons:
971 17 32 47 (Laboratori d’Anàlisis i Tecnologies Químiques)
971 17 33 86 (Ressonància Magnètica Nuclear)
971 17 33 87 (Laboratori de Propietats Físiques i Metrologia)
971 17 34 85 (Laboratori d’Anàlisis i Tecnologies Biològiques)
971 17 28 12 (Laboratori de Tecnologies Marines)
Telefax:
971 17 34 26
E-mail: SCT@uib.es
Director: Dr. Antoni Costa Torres
Personal
Dr. Gabriel Martorell Crespí (Laboratori d’Anàlisis i Tecnologies Químiques)
Dr. José Francisco González Morey (Laboratori d’Anàlisis i Tecnologies Químiques)
Dr. Ferran Hierro i Riu (Laboratori de Propietats Físiques i Metrologia)
Dr. Joan Cifre Bauzà (Laboratori de Propietats Físiques i Metrologia)
Sr. Josep Agustí Pablo Cànaves (Laboratori d’Anàlisis i Tecnologies Biològiques)
Sra. Maria Isabel Gil Cardona (tècnica de laboratori)
Sr. Raúl Sánchez Torres (Laboratori de Tecnologies Marines)
Sr. Miquel Balle Canyelles (Estabulari)
Sra. M. Teresa de Francisco Casado (Estabulari)
Sra. Rosa Gomila Ribas (personal contractat)
Sr. Antonio Terrones Almazán (personal contractat)
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 i un parc instrumental que
permeten establir contactes amb empreses privades i entitats públiques per tal d’oferir-los
serveis i tècniques instrumentals que, ateses les peculiaritats d’alt cost d’adquisició i
manteniment, difícilment es troben disponibles en altres organismes públics o privats de la
comunitat autònoma.
Aquesta infraestructura permet afrontar una gran varietat de problemes, tant de recerca
com de desenvolupament tecnològic i de control de qualitat.

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.
 Espectrometria d’absorció atòmica amb forn de grafit.
 Espectrometria de massa d’alta resolució.
 Espectrometria de massa de baixa resolució.
 Espectrometria d'emissió atòmica induïda per plasma (ICP).
 Espectrometria ultraviolada i visible.
 Espectrometria de fluorescència.
 Espectrometria infraroja.
 Ressonància magnètica nuclear.
 Cultius cel·lulars.
 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.
 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).
Sistema de microanàlisi d'elements R-X EDS.
Microscòpia òptica de transmissió i reflexió.
Embarcació pneumàtica PRO 45 amb motor QE-40.
Embarcació pneumàtica MK1C amb motor 6-CM.
Remolc per a les embarcacions pneumàtiques.
Sondes acústiques.
GPS NAV 100 Plus.
Mareògrafs.
Analitzador de composts orgànics halogenats adsorbibles (AOX).
Autoanalitzador QuickChem FIA amb canals per determinar: nitrats/nitrits,
amoni, fòsfor total, nitrogen total, cianurs i fenols.

Les tècniques es realitzen als laboratoris instrumentals dels SCT, localitzats a l’edifici
Mateu Orfila i Rotger i al soterrani de l’edifici Guillem Cifre de Colonya (Tecnologies
Marines). A més, els Serveis disposen d’un laboratori d’anàlisis químiques i biològiques, d’un
laboratori de fotografia i d’un laboratori de calibratge instrumental.
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.
Participació en activitats docents
Primer i segon cicle




MARTORELL, G. Classes teòriques i pràctiques d’elucidació estructural de
macromolècules per ressonància magnètica nuclear, a la llicenciatura de Bioquímica,
UIB. Octubre de 2003.
CIFRE, J. Classes pràctiques d’assaigs mecànics i difracció de raigs X a la diplomatura
d’Arquitectura Tècnica. Gener de 2004.
GONZÁLEZ, J. Classes teòriques de tècniques instrumentals: absorció atòmica i ICP,
NMR i IR, primer curs d’Enginyeria Tècnica Agrícola. Gener de 2004.




HIERRO, F. Classes pràctiques de microscòpia electrònica a la diplomatura
d’Arquitectura Tècnica. Gener de 2004.
HIERRO, F. Classes pràctiques de microscòpia electrònica a la llicenciatura de Química.
Març de 2004.

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.
MARTORELL, G. Ressonància magnètica nuclear. UIB. Desembre de 2003.
MARTORELL, G. Espectrometria de massa. UIB. Novembre i juny de 2003.
MARTORELL, G. Fluorescència. UIB. Novembre i desembre de 2003.
GONZÁLEZ, J. Classes d’espectroscòpia atòmica. Màster de Salut Laboral. Febrer de
2003.
MARTORELL, G. Classes de tècniques cromatogràfiques. Màster de Salut Laboral.
Febrer de 2003.
GONZÁLEZ, J. Espectroscòpia UV-visible. UIB. Setembre i octubre de 2003 i gener de
2004.
GONZÁLEZ, J. Absorció atòmica. UIB. Gener de 2004.
GONZÁLEZ, J. Fluorímetre. UIB. Juny de 2004.
GOMILA, R. Autoanalitzador. UIB. Març de 2004.
MARTORELL, G., PABLO, J. i GONZÁLEZ, J. Informàtica aplicada en un laboratori
II. Pla de formació del PAS i PDI. UIB. Juny i juliol de 2004.

Visites guiades a les instal·lacions dels SCT




Projecte DemoLab. Maig i juny de 2004.
Jornades de portes obertes. Març de 2004.
Olimpíada de Química. Febrer i març de 2004.

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 Insular 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 les empreses següents: Will Kill, CAROB,
Hospital Son Dureta, Control Mètric Balear, Pavimentos Lloseta, IGETEC, TIRME,
Aceros Bergara, etc.

9.11. SERVEI DE SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA I
TELEDETECCIÓ (SSIGT)
ADREÇA
Edifici Guillem Colom Casasnovas
Campus universitari
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma
Telèfons: 971 17 29 12 / 971 17 30 06
www: http://www.uib.es/secc6/lsig/index.html

Director: Maurici Ruiz (personal d’administració i serveis, laboral de grup I).
Personal tècnic: Jerònia Ramon (personal d’administració i serveis, laboral de grup II).
Contractats/becaris/col·laboradors 2003-2004
Bartomeu Alcover, geògraf (Projecte Consell de Mallorca)
Joana E. Martí Peñas (Projecte AEROSIG, Ciències de la Terra)
Marçal Bardolet Ritcher (Projecte SITMUN)

ACTIVITATS DOCENTS
Preparació de material didàctic i/o desenvolupament d’activitats concretes
d’investigació per al personal docent i investigador (departaments de Biologia, Ciències
de la Terra, Història de l’Art, Economia i Empresa, Física, Biologia Fonamental i
Ciències de la Salut, Química, Ciències Matemàtiques i Informàtica, IMEDEA).
ACTIVITATS ORGANITZADES PEL SERVEI
Cursos i seminaris
Curs Gestió i certificació del risc d’incendis forestals a nivell municipal mitjançat
SIG (15 hores), juny de 2003. A petició de la Conselleria de Medi Ambient (Govern de
les Illes Balears)
Curs Sistemes d’informació geogràfica aplicats a la salut (15 hores), desembre de
2003. A petició de la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears
Seminari La gestió municipal dels riscs territorials. Centre de Cultura Sa Nostra
(Palma) i SSIGT els dies 16, 17 i 18 de juny de 2004. Clausura del Projecte QUATER –
Qualité dans le territoire. INTERREG III B MEDOCC (2002-2004)

LÍNIES I PROJECTES DE RECERCA
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, Associação 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 – Qualité dans le territoire. INTERREG III B MEDOCC. Ref.: 2002-02-4.3I-080. Regione Piemonte, Regione Lombardia, Politecnico 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)
Tipificación, cartografía y evaluación de los pastos españoles. Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria-Conselleria d’Agricultura i Pesca
(Govern de les Illes Balears). Investigador principal: Dr. Hipólito Medrano,
Departament de Biologia Vegetal. UIB.
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 Maria Seguí (Ciències de la Terra).
Coordinador: Maurici Ruiz (SSIGT).
Análisis de la variabilidad espacial y temporal en la ocurrencia de fenómenos térmicos
extremos en las Islas Baleares. Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología.
Investigadora principal: Dra. Mercedes Laita, Departament de Ciències de la Terra.

INVESTIGACIÓ APLICADA
Desenvolupament d’una base de dades territorial de la normativa d’urbanització i
edificació de l’illa de Mallorca. Finançament: Direcció Insular d’Ordenació del
Territori, Consell de Mallorca, 2003.
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.
Elaboració d'una metodologia per a la regeneració i recuperació del paisatge dels
municipis de Mallorca. Finançament: Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Balears,
2003.
Estudi d'alternatives per a la restauració de la pedrera de Can Negret (Alaró,
Mallorca). Finançament: CEMEX, SA, 2003. Realització: Departament de Biologia
Ambiental-Servei de SIGT.
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.
ALTRES ACTIVITATS
Servei de reprografia de gran format. Impressió de 100 pòsters de gran format per a
diferents investigadors de la UIB.
Preparació de material didàctic per a professors.
Consultes tècniques i suport a la investigació.

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. El principal objectiu és 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.
EQUIPAMENT
a) Maquinari
Estacions gràfiques de treball.
Taules de digitalització A4 i A0.
Plòter d’injecció de tinta de color de gran format.
Impressores d’injecció de tinta de color, mida A4 i A3.
Escàners de color, mida A4.

Receptor GPS (sistema de posicionament global), de precisió submètrica.
Càmera fotogràfica digital d’alta resolució.
b) Programari específic de cartografia, SIG i teledetecció
ARC/INFO, ArcGIS, ArcView, MapObjects, ArcPad © ESRI.
MICROSTATION GEOGRAPHICS © Bentley.
Geomedia © Intergraph Inc.
IDRISI © Clark University. EUA.
ER-MAPPER © Earth Resource Mapping.
Altres: Freehand, Dreamweaver i Flash © Macromedia.

9.12 LABORATORI D’INVESTIGACIÓ EN LITIASI RENAL
Adreça
Edifici Mateu Orfila i Rotger
Campus Universitari
Ctra. Valldemossa km 7.5
07071 Palma de Mallorca
Telèfons:
17 32 57
17 34 93
Telefax:
17 34 26
E-mail:
fgrases@uib.es
Director: Dr. Fèlix Grases Freixedas
Personal
Dra. Antònia Costa Bauzà
Dr. Rafel M. Prieto Almirall
Dr. Antonio Conte Visús
Dra. Ana Mª García Raja
Dr. Ramón García González
Dra. Margalida Ramis Barceló
Joan Perelló Bestard
Bernat Isern Amengual
Pilar Sanchís Cortés
Enrique C. Pieras Ayala
José J. Torres Rovira
Vicente Montesinos Aguiló

Introducció
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 ha
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 el que ha
suposat la elaboració de més de 1000 informes d’anàlisi i estudi damunt aquesta patologia.
El Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal (LILR) fou creat a la UIB el 27 de Febrer de 1998
(FOU 144, 1998)
Objectiu
El Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal es constitueix per donar suport a la docència,
investigació i desenvolupament en el camp de la Litiasi Renal i àmbits relacionats, facilitant la
transferència de resultats als sectors productius i socials interessats i afectats.

Prestacions
Estudi de càlculs urinaris
La seva finalitat es 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 clínico-terapèutica genèrica dirigida al metge

Estudi del risc urinari de generar càlculs càlcics (oxalat i fosfat)
Aquest estudi permet establir el risc global que te una orina per desenvolupar càlculs d’oxalat
càlcic i/o fosfats càlcics, mitjançant l’aplicació d’un test dissenyat especialment per aquesta
finalitat (Patents P9404155, P9600572, PCT/ES 96/00237, WO 97/33172 12.09.1997 Gazette
1997/39).
Determinació d’àcid fític (IP6) a orina i altres mostres biomèdiques
Aquest es un servei que és possible gràcies al desenvolupament per part del 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 masses.
Activitats
* Publicacions científiques sobre Litiasi Renal
F. Grases, A. Costa-Bauzá, M. Ramis, V. Montesinos, A. Conte. Recurrence of renal lithiasis.
Scand. J. Urol. Nephrol., 37, 482-486 (2003)
F. Grases, C. Santiago, B.M. Simonet, A. Costa-Bauzá. Sialolithiasis: Mechanism of calculi
formation and etiologic factors. Clin. Chim. Acta, 334, 131-136 (2003)
A. Costa-Bauzá, C. Barceló, J. Perelló, F. Grases. Synergism between the brushite and
hydroxyapatite urinary crystallization inhibitors. Int. Urol. Nephrol., 34, 447-451 (2002-2003)
B.M. Simonet, F. Grases, J.G. March. Enzymatic determination of pyrophosphate in urine by flow
methods. Anal. Sci., 19, 1029-1032 (2003)
B.M. Simonet, A. Rios, F. Grases, M. Valcarcel. Determination of myo-inositol phosphates in food
samples by flow injection-capillary zone electrophoresis. Electrophoresis, 24, 2092-2098 (2003)
J.G. March, B.M. Simonet, F. Grases, J.A. Muñoz, M. Valiente. Determination of trace amounts of
oxalate in renal calculi and related samples by gas chromatography-mass spectrometry.
Chromatographia, 57, 811-817 (2003)
J. Placer, R. Cortadellas, F. Grases, A. Gelabert-Mas. Fecal and urinary obstruction by a stone in
ureterosigmoidostomy. J. Urol., 170, 516 (2003)
C.M. Duarte, F. Grases, Eds. El papel social de la Ciencia en Baleares. Un homenaje a Javier
Benedí. UIB, 2003, ISBN: 84-7632-845-1

* Projectes desenvolupats sobre Litiasi Renal
Estudi de les propietats dietètiques del germen de garrofí i la seva utilització per al
desenvolupament d’aliments funcionals. Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Innovació i
Energia, Direcció General d’R+D+I. Investigador principal: F. Grases
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 d’R+D+I. PRDIB-2002GC1-04.
Investigador principal: F. Grases
Estudios sobre nucleación heterogénea en la litiasis renal oxalocálcica. Etiología y diagnóstico.
Dirección General de Investigación. BQU2003-01659. Investigador principal: F. Grases
* Contribucions rellevants a Congressos

A. Conte, F. Grases, A. Costa-Bauzá, M. Ramis, V. Montesinos. Estudios sobre la litiasis renal
recidivante y sus factores etiológicos. XV Reunión Nacional de Litiasis y Endoscopia Urinaria.
Gijón. Febrer de 2003.
F. Grases, A. Conte, J. Perelló, B. Isern, A. Costa-Bauzá, R. García-González. Oxalato cálcico
monohidrato y nucleación heterogénea. XV Reunión Nacional de Litiasis y Endoscopia Urinaria.
Gijón. Febrer de 2003.
F. Grases, E. Pieras, D. Muñoz, A. Costa-Bauzá, A. Conte, Cálculos de ureterocele: clave para
interpretar algunos aspectos del mecanismo de la litiasis oxalocálcica. XV Reunión Nacional de
Litiasis y Endoscopia Urinaria. Gijón. Febrer de 2003.
J.A. Galán, A. Costa-Bauzá, V. Menéndez, J. Perelló, A. Collado, B. Isern, L. de Paz, C. Carro, C.
Fernández, H. Hernández, R. Rueda, F. García, F. Grases. Hipertensión, diabetes y litiasis renal.
XV Reunión Nacional de Litiasis y Endoscopia Urinaria. Gijón. Febrer de 2003.
A. Conte, F. Grases, J. Perelló, B.M. Simonet, R.M. Prieto, A. García-Raja. Estudio de los efectos
del fitato potásico sobre la hipercalciuria. XV Reunión Nacional de Litiasis y Endoscopia Urinaria.
Gijón. Febrer de 2003.
A. Conte, F. Grases, A. García-Raja, J. Perelló, B. Isern, A. Costa-Bauzá, R. García-González.
Elevados niveles urinarios de fluoruro como promotor de la litiasis de oxalato cálcico monohidrato.
II Fin de Semana Urológico. Muro (Mallorca). Maig de 2003.
A. Conte, F. Grases, A. Costa-Bauzá, M. Ramis, V. Montesinos. Cambios de composición del
cálculo en la litiasis renal recidivante. II Fin de Semana Urológico. Muro (Mallorca). Maig de
2003.
A. Conte, F. Grases, A. Costa-Bauzá, M. Ramis, V. Montesinos. Evolución de los tipos de cálculos
renales más frecuentes durante los últimos 20 años. IX Simposi Institucional de la Societat
Catalana d’Urologia. Salou (Tarragona). Setembre de 2003.
A. Conte, F. Grases, A. Costa-Bauzá, B. Isern, J. Perelló. Nucleantes heterogéneos e inhibidores de
la cristalización en la litiasis oxalocálcica. IX Simposi Institucional de la Societat Catalana
d’Urologia. Salou (Tarragona). Setembre de 2003.
* Cooperació amb altres grups d’investigació en temes relacionats amb la Litiasi Renal
- Col.laboració amb el Prof. O. Söhnel, Universitat Purkine. República Txeca
- Col.laboració amb el Prof. A.M. Shamsuddin, Departament de Patologia, University of
Maryland School of Medicine in Baltimore, U.S.A.
- Col.laboració amb la Dra. I. Vucenik, Department of Medical and Research Technology,
University of Maryland School of Medicine in Baltimore, U.S.A.
- Col.laboració amb Industrias Agrícolas de Mallorca S.A.
- Contracte per a la producció d’un preparat dietètic "Lit-Stop" amb l’empresa Authex S.A.
* Contractes amb empreses:
- Contracte per a la producció d’un preparat dietètic "Lit-Stop" amb l’empresa Authex S.A.
- Contracte per l’anàlisi i estudi de càlculs renals amb l’Hospital Universitari "Son Dureta"
(INSALUD-Balears)
- Contracte per l’anàlisi i estudi de càlculs renals amb la Policlínica Miramar (Balears)
- Contracte d’explotació de la patent d’invenció Aplicación de harinas de germen de ciertos
cereales en la fabricación de productos alimenticios útiles para el tratamiento de estados
carenciales de fitatos (Patentes nº P 9901602 y PCT/ES00/00248) entre la UIB i Galletas
Gelabert C.B. per a la fabricació i comercialització de galetes d’oli a base de germen de garrofí.

- Transferència de la patent d’invenció Procedimiento de evaluación de la capacidad global de
una orina para formar cálculos renales cálcicos y su correspondiente kit (Patentes nº P9401455
y PCT/ES96/00237) propietat de la UIB a l’empresa Sarstedt AG&Co. per a la seva explotació.
* Informes sobre l’anàlisi i estudi de càlculs renals sol•licitats per Hospitals i particulars.
Així, durant l’any 2003 s’han efectuat:
- 240 estudis de càlculs renals de l’Hospital “Son Dureta”
- 19 estudis de càlculs renals de la Policlínica Miramar
- 59 estudis de càlculs renals de particulars i personal de la UIB
* Durant l’any 2003 s’han realitzat 78 informes d’estudi del risc litògen urinari sol•licitats per
particulars i personal de la UIB

9.13 LABORATORI
BIOTECNOLOGIA

DE

BIOLOGIA

MOLECULAR,
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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 informàtiques
Equipament disponible
Actualment la UIB posa a disposició d’alumnes i professors un total de 19 aules d’ordinadors, igual
que l’any passat. A més, s’hi ha d’afegir un laboratori d’idiomes al bloc C del Guillem Cifre de
Colonya obert el mes de maig de 2004 i una sala d’ordinadors a la biblioteca del G. M. de
Jovellanos oberta el febrer de 2004.
També cal tenir en compte que a l’inici del curs vinent es té previst obrir dues aules més: un
laboratori al tercer pis de l’Anselm Turmeda amb 18 ordinadors (per satisfer les necessitats de
l’Escola Universitària Politècnica) i una aula de navegació d’Internet del programa Universia a
l’Aulari amb 26 ordinadors. Les dues aules ja estan equipades, però falta posar-hi el programari
adient per poder-ne fer ús.
En total hi ha 576 ordinadors (77 més que l’any anterior) distribuïts de la manera següent:
• Per tecnologia:
o 36 Apple Macintosh
o 540 d’arquitectura x86 (tecnologia Intel)
• Per ús:
o 543 per a l’alumnat i el professorat
o 24 per als encarregats de les aules
o 4 per oferir serveis d’emmagatzematge de fitxers d’usuari
o 5 com a servidors principals i servidors de llicències
Durant aquest curs s’han incorporat 77 equips nous, dels quals 26 corresponen a l’aula de
navegació d’Internet del programa Universia, 17 a la sala d’ordinadors de la biblioteca del G. M. de
Jovellanos, 18 al laboratori del tercer pis de l’Anselm Turmeda, 11 a l’aula de l’Arxiduc Lluís
Salvador i 5 Apple Macintosh per a l’aula del G. Colom Casasnovas.
A continuació mostram una taula amb l’antiguitat dels ordinadors de les aules comparant-la amb
els anys anteriors:

< 1 any
1-2 anys
2-3 anys
3-4 anys
> 4 anys

1998-99
76 38,20%
31 15,60%
66 33,20%
18
9,00%
8
4,00%
199

1999-2000
121 51,10%
65 27,40%
29 12,20%
22
9,30%
0
0,00%
237

2000-2001
0
0,00%
121 52,40%
65 28,10%
29 12,60%
16
6,90%
231

-1-

2001-2002
58 19,70%
0
0,00%
121 41,00%
65 22,00%
51 17,30%
295

2002-2003
347 69,50%
68 13,60%
16
3,20%
68 13,60%
0
0,00%
499

2003-2004
77 13,40%
347 60,20%
68 11,80%
16
2,80%
68 11,80%
576
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L’equipament actual és el següent:
1. Anselm Turmeda, 1r pis
Windows 2000
Sistema operatiu
Primer pis, aula 48, ala nord
Situació
– 16 APD Pentium IV/ 2 GHz
Equipament
– 1 impressora HP LaserJet 2100 TN
2. Anselm Turmeda, 2n pis
Windows 2000
Sistema operatiu
Segon pis, aula 35, ala nord
Situació
– 21 APD Pentium IV / 2 GHz
Equipament
– 1 Pentium III
– 1 impressora HP LaserJet 4100 DTN, amb sistema d’impressió a
doble cara
3. Anselm Turmeda, planta baixa
Windows NT
Sistema operatiu
Planta baixa, aula 7, ala nord
Situació
– 39 Fujitsu Pentium II / 350 MHz
Equipament
– 1 Pentium III
– 1 APD pentium IV / 2 GHz
– 1 impressora HP LaserJet 2100
4. Guillem Cifre de Colonya, PC
Windows 2000
Sistema operatiu
Segon pis, bloc A
Situació
– 20 APD Pentium IV / 2 GHz
Equipament
– 1 impressora HP 5M, amb sistema d’impressió a doble cara
5. Guillem Cifre de Colonya, iMac
Mac OS X
Sistema operatiu
Planta baixa, bloc B
Situació
– 16 Apple iMac 350
Equipament
– 1 APD Pentium IV / 2 GHz
– 1 impressora HP 5M, amb sistema d’impressió a doble cara
6. Guillem Colom Casasnovas
Mac OS X
Sistema operatiu
Soterrani
Situació
– 5 Apple iMac 233
Equipament
– 10 Apple iMac 400
– 1 Pentium III
– 1 impressora HP 2100TN

7. Mateu Orfila i Rotger, 1r pis
-2-
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Sistema operatiu
Situació
Equipament
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Windows 2000
Primer pis
– 26 COMPAQ Pentium IV / 1,7 GHz
– 1 Pentium III

8. Mateu Orfila i Rotger, planta baixa
Windows 2000
Sistema operatiu
Planta baixa
Situació
– 29 COMPAQ Pentium IV / 1,7 GHz
Equipament
– 1 impressora HP 8000N
9. Sa Riera
Sistema operatiu
Situació
Equipament

Windows 2000
Planta baixa
– 15 COMPAQ Pentium IV / 1,7 GHz
– 1 impressora HP 8000N

10. Aulari prefabricat
Windows 2000
Sistema operatiu
Aula P9
Situació
– 37 APD Pentium IV / 2 GHz
Equipament
– 1 impressora HP LaserJet 4100 DTN, amb sistema d’impressió a
doble cara
11. Arxiduc Lluís Salvador
Windows NT
Sistema operatiu
Segon pis
Situació
– 17 Fujitsu Pentium II / 350 MHz
Equipament
– 11 Pentium IV
– 1 impressora HP LaserJet 2100
12. Beatriu de Pinós, aula 8
Windows 2000
Sistema operatiu
Planta baixa, aula 8
Situació
– 23 COMPAQ Pentium III / 1 GHz
Equipament
– 1 COMPAQ Pentium III
– 1 impressora HP LaserJet 4100 DTN, amb sistema d’impressió a
doble cara
13. Beatriu de Pinós, aula 7
Windows 2000
Sistema operatiu
Planta baixa, aula 7
Situació
– 23 COMPAQ Pentium III / 1 GHz
Equipament
– 1 impressora HP LaserJet 4050 N

14. G. M. de Jovellanos AI01
Windows 2000
Sistema operatiu
-3-
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Situació
Equipament

Observacions
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Planta baixa, aula AI01
– 56 COMPAQ Pentium IV / 1,7 GHz
– 1 impressora HP LaserJet 4100 DTN, amb sistema d’impressió a
doble cara
Restringit l’accés d’Internet a la Intranet de la UIB

15. G. M. de Jovellanos AI02
Windows 2000
Sistema operatiu
Primer pis del bloc B, aula AI02
Situació
– 29 COMPAQ Pentium IV / 1,7 GHz
Equipament
16. G. M. de Jovellanos AI03
Windows 2000
Sistema operatiu
Primer pis del bloc B, aula AI03
Situació
– 29 COMPAQ Pentium IV / 1,7 GHz
Equipament
– 1 impressora HP LaserJet 4100 DTN, amb sistema d’impressió a
doble cara
17. G. M. de Jovellanos AI04
Windows 2000
Sistema operatiu
Primer pis del bloc B, aula AI04
Situació
– 29 COMPAQ Pentium IV / 1,7 GHz
Equipament
18. G. M. de Jovellanos AI05
Windows 2000
Sistema operatiu
Primer pis del bloc B, aula AI05
Situació
– 29 COMPAQ Pentium IV / 1,7 GHz
Equipament
– 1 impressora HP LaserJet 4100 DTN, amb sistema d’impressió a
doble cara
19. G. M. de Jovellanos AI06
Windows 2000
Sistema operatiu
Primer pis del bloc A, aula AI06
Situació
– 12 COMPAQ Pentium IV / 1,7 GHz
Equipament
– 1 Pentium III
– 1 impressora HP LaserJet 2100 TN
Anselm Turmeda, 3r pis (Aula de Linux)
Linux
Sistema operatiu
Tercer pis, ala sud
Situació
– 18 Pentium IV
Equipament
– 1 impressora HP LaserJet 4000

G. M. de Jovellanos, biblioteca
Windows 2000
Sistema operatiu
Entresolat de la biblioteca
Situació
-4-

__________________________________________________________________

Equipament

–
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17 Pentium IV

Guillem Cifre de Colonya, laboratori d’idiomes
Windows 2000
Sistema operatiu
Primer pis, bloc C
Situació
– 12 COMPAQ Pentium III / 1 GHz
Equipament
Aulari prefabricat, Universia
Windows 2000
Sistema operatiu
Aula P8
Situació
– 26 Pentium IV
Equipament

Comparant l’evolució del nombre d’ordinadors dels darrers anys notam una lleugera disminució en
la ràtio d’alumnes per ordinador:
Curs

Ordinadors

Ràtio alumnes/ordinadors

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

199
237
231
295
499

72,7
59,6
57,1
41,9
24,9

2003-04

576

23,2

Servidors
De les 19 aules d’ordinadors, 15 empren un servidor central (Cluster COMPAQ Proliant DL380),
juntament amb el laboratori d’idiomes del G. Cifre i l’aula de la biblioteca del G. M. de Jovellanos.
L’aula de la planta baixa de l’A. Turmeda i l’aula de l’A. L. Salvador empren servidors locals. Les
dues aules d’Apple Macintosh no tenen servidors. I tant l’aula d’Universia com l’aula del tercer pis
de l’A. Turmeda estan pendents de la configuració final.
Les funcions bàsiques del servidor Cluster COMPAQ Proliant DL380 són:
• Servidor del domini Alumnes
• Servidor de DHCP de les 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 aules
• Servidor de Rembo per a la gestió i rèplica d’imatges
• Servidor de control d’impressió
Es controlen els accessos als ordinadors mitjançant el carnet d’estudiant. Aquest control es fa en
15 de les 19 aules, més l’aula de la biblioteca del G. M. de Jovellanos i el laboratori d’idiomes del
G. Cifre. No es fa el control a l’aula de la planta baixa de l’A. Turmeda ni a l’aula de l’A. Lluís
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Salvador, així com a les dues aules d’Apple Macintosh. No s’aplicarà el control a l’aula del tercer
pis de l’A. Turmeda ni a l’aula d’Universia.
Així, es controlen amb aquest sistema 423 dels 576 ordinadors. Algunes dades tretes d’aquest
control des del 2 d’octubre al 30 de juliol:

Total d’accessos a les aules

482.993 accessos

Dies amb més accessos

16 de desembre amb 4.073 accessos
17 de maig amb 4.012 accessos
21 de gener amb 3.866 accessos

Mitjana d’accessos diaris

1.782

Targetes diferents utilitzades

13.117

(s’inclouen estudiants, postgraus, PAS, PDI i targetes
mestres)
Alumne amb major nombre d’accessos

755

Aula amb més accessos totals

Jovellanos AIJO05 (49.004
accessos)

Aula amb més accessos per ordinador

Jovellanos AIJO05 (1.690 accessos)
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Accessos a les distintes aules durant tot el curs
Aula

Accessos

Ordinadors

Accessos /ordinador

01- A. Turmeda. 1r pis. A48

17.072

16

1.067

02- A. Turmeda. 2n pis. A35

22.719

21

1.082

04- Guillem Cifre de C. A-PC

28.204

20

1.410

07- Mateu Orfila i R. 1r pis

14.920

26

574

08- Mateu Orfila i R. P. baixa

40.393

29

1.393

09- Sa Riera

20.079

15

1.339

10- Aulari. Prefabricat

39.399

37

1.065

12- Beatriu de Pinós. Aula 8

21.031

23

914

13- Beatriu de Pinós. Aula 7

24.234

23

1.054

14- G. M. de Jovellanos. AI01

26.655

56

476

15- G. M. de Jovellanos. AI02

46.820

29

1.614

16- G. M. de Jovellanos. AI03

48.732

29

1.680

17- G. M. de Jovellanos. AI04

35.385

29

1.220

18- G. M. de Jovellanos. AI05

49.004

29

1.690

19- G. M. de Jovellanos. AI06

13.921

12

1.160

G. M. Jovellanos, biblioteca

4.226

17

249

Guillem Cifre de Colonya,
laboratori d’idiomes

3.946

12

329

Usuaris diaris

Usuaris diaris de les aules controlades amb targetes.
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Impressores. Nombre d’impressions i consum de tòner
Aquest any s’ha aconseguit disminuir el nombre de còpies que imprimeixen els alumnes. S’han
imprès 1.810.032 còpies. Això suposa un descens d’un 25,3 per cent respecte a l’any anterior. Cal
tenir en compte que no s’han comptabilitzat les impressions fetes a les aules on no és possible
utilitzar el control d’impressió, que són les següents: 03-A. Turmeda. P. baixa. A7, 05-Guillem
Cifre B-iMac, 06-Guillem Colom iMac i 11-Arxiduc L. Salvador. Durant tot el curs s’ha mantingut
la restricció al servidor d’impressions per la qual s’eliminava qualsevol treball de més de vint
pàgines o que hagués estat enviat a imprimir amb més d’una còpia. A més, es varen introduir
restriccions d’horaris d’impressió a les aules. És a dir, només es podia imprimir a cada aula durant
un cert horari diari. A continuació es detallen les xifres d’impressions:

01-A. Turmeda. 1r pis. A48

90.832

02-A. Turmeda. 2n pis. A35

223.832

04-Guillem Cifre de Colonya A-PC

112.153

08-Mateu Orfila i Rotger. Planta baixa

192.027

09-Sa Riera

174.758

10-Aulari. Prefabricat

160.207

12-Beatriu de Pinós. Aula 8

86.370

13-Beatriu de Pinós. Aula 7

104.026

14-G. M. de Jovellanos. AI01

241.581

16-G. M. de Jovellanos. AI03

20.108

18-G. M. de Jovellanos. AI05

313.693

19-G. M. de Jovellanos. AI06

90.445
TOTAL

1998-99 1999-2000
TOTA
L

560.000

1.017.209

2000-2001

2001-2002

1.438.728

2.106.933

1.810.032

2002-2003

2003-2004

2.422.523

1.810.032

Si agafam com a indicador el nombre de tòners emprats:

Tòners emprats

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

139

251

286

146

S’està fent feina per poder controlar les impressions de cada alumne: es vol o bé limitar-ne el
màxim que pugui fer al llarg del curs, o bé fer-lo pagar si es considera adient.

-8-

__________________________________________________________________

Aules d’informàtica 2003-2004

Dotació econòmica en beques d’enguany
La dotació econòmica de cada beca és de 3.300 euros per fer 25 hores setmanals durant 11 mesos.
En total s’han dotat 35 beques, més la part corresponent des de l’obertura de l’aula de la biblioteca
del G. M. de Jovellanos el febrer de 2004. Cobrint dos torns per aula o aules tenim les xifres
següents:
01-A. Turmeda. 1r pis. A48

6.600 ¼

02-A. Turmeda. 2n pis. A35

6.600 ¼

03-A. Turmeda. P baixa. A7

6.600 ¼

04-Guillem Cifre A-PC

6.600 ¼

05-Guillem Cifre B-iMac

6.600 ¼

06-Guillem Colom iMac

6.600 ¼

07-Mateu Orfila. 1r pis

6.600 ¼

08-Mateu Orfila. Planta baixa

6.600 ¼

09-Sa Riera

6.600 ¼

10-Aulari. Prefabricat

6.600 ¼

11-Arxiduc L. Salvador

6.600 ¼

12-Beatriu de Pinós. Aula 8

6.600 ¼

13-Beatriu de Pinós. Aula 7

6.600 ¼

14-G. M. de Jovellanos. AI01

6.600 ¼

15-16 G. M. de Jovellanos. AI02 - AI03

6.600 ¼

17-18 G. M. de Jovellanos. AI04 - AI05

6.600 ¼

19-G. M. de Jovellanos. AI06

6.600 ¼

Biblioteca del G. M. de Jovellanos

4.500 ¼

Arxiduc L. Salvador. Aules d’Hoteleria

2.600 ¼

TOTAL

119.300 ¼

S'ha pagat una beca per a les aules d'Hoteleria com a compensació pel fet que l'Escola d'Hoteleria
es fa càrrec de les despeses d'impressió i perquè els alumnes de Turisme puguin emprar les aules.
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Alumnes col·laboradors del curs 2003-2004
Les 35 beques de col·laboració s’han repartit entre 45 alumnes:
Nom
Álvarez Bou, Elisa
Amengual Roig, Julià Lluís
Argüelles Lladó, Héctor José
Barceló Bauzà, Rafael
Bosch Morata, Antoni M.
Cano de Alarcón Borel, Ivana
Carbonell Socias, Antoni
Coll Capó, F. Xavier
Colomar Ribas, Josep
Costa Roig, David
de Arcos Fullana, Joan Antoni
Duran Florit, Bartomeu
Espinosa Rodríguez, Vanesa
Ferrà Arbós, Antoni
Frontera Gallardo, Ramon
Garrido Muñoz, Alberto
Gelabert Villanueva, Òscar
Ginard Reyes, Joan Antoni
Guiu Moreno, Joana Maria
Huarcaya Azañón, Víctor
Juan Calafat, Jaume
López Rodríguez, Elena
López Rodríguez, Humberto
Losa Marí, Salvador
Maestre Lucas, Francisco
Magaña Miró, Àngel
Magaña Miró, Maria Cristina
Mas Mulet, Antoni
Morey Terrasa, Araceli
Muñoz Caballero, Carolina
Nevado Roca, Cecilia
Nicolau Bestard, Gabriel
Osa Nsuesua, Manuel
Oton Comas, Carlos Gustavo
Pons Rubio, Xavier
Romo Bosch, Vanesa
Sánchez Báez, José Manuel
Sansalvador Vanrell, Marc
Sastre Guasch, Sebastià
Serra Serra, Irene
Serra Siquier, Joan
Vellibre Belenguer, Pasqual
Vicedo Prats, Francesc Josep
Vila Salvà, Pere Bartomeu
Vives Ramis, Llorenç

Data d’inici
15/05/2003
01/10/2002
01/10/2000
15/12/2003
01/10/2003
08/03/2004
01/10/2002
26/01/2004
01/10/2001
01/10/2001
01/10/2002
01/02/2004
01/10/2001
01/11/2001
01/10/2000
01/04/2003
01/10/2001
10/06/2004
01/10/2001
01/10/2003
01/10/2003
01/10/2001
01/10/2002
01/10/2000
01/10/2002
02/11/2002
01/04/2004
10/06/2004
01/02/2003
01/06/2003
15/03/2004
01/10/2003
01/06/1999
15/04/2002
15/11/2002
15/10/2003
01/10/2003
01/10/2003
01/01/2003
01/04/2004
15/01/2004
15/02/2003
01/10/2002
01/06/2000
10/11/1999
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Data final

01/04/2004
01/06/2004
01/12/2003
15/01/2004

01/06/2004

15/01/2004

01/02/2004

11/06/2004
01/06/2004
01/06/2004
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La data de final buida indica que continuen com a col·laboradors a data d’avui.
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Necessitats per al curs 2004-2005

Beques de col·laboradors
S’obriran dues noves aules: una a l’Aulari prefabricat del programa Universia i una altra a
l’Anselm Turmeda. Això suposa incrementar en 13.200 euros el pressupost d’enguany. És a dir, es
necessitaran 132.500 euros, enfront dels 119.300 euros d’enguany.

Renovació de màquines
Caldria renovar els ordinadors de l’any 1999. Això suposa renovar 65 ordinadors (inclosos els dels
becaris), un 13 per cent dels actuals. En concret la renovació afecta les aules següents:
•
•

Aula de la planta baixa de l’Anselm Turmeda (40 ordinadors)
Aula de l’Arxiduc Lluís Salvador (25 ordinadors).

Aquesta renovació podria tenir un cost aproximat d’uns 70.000 euros.
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9.15. DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ I INSERCIÓ PROFESSIONAL (DOIP)
(informació actualitzada fins al 28 de juny de 2004)
1. Usuaris:
Usuaris inscrits al DOIP..............................2063
Dones....................1.348
Homes.....................715
2. Resum històric d’usuaris inscrits al DOIP:
Curs
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004

N. d’Alumnes
321
443
632
924
1540
1595
1420
1551
1830
2222
2063

3. Empreses/Entitats:
N. d’ofertes laborals gestionades amb
preselecció..............................................................................................64
N. d’ofertes laborals difoses al tauler d’anuncis de la web del
DOIP.................................................................229
N. d’ofertes laborals difoses al tauler d’anuncis de la web del DOIP (ofertes perfil no
universitari)....................168
N. d’ofertes laborals difoses al tauler d’anuncis de la web del DOIP (ofertes per
l’estranger)............................104
N. total d’ofertes laborals gestionades a través del
DOIP.…........................................................565

4. Resum històric d’ofertes laborals gestionades pel DOIP:
Curs
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99

N. empreses
21
44
56
126
134
164

N. ofertes difoses a la web
0
0
0
0
0
0

N. ofertes laborals
38
80
128
225
240
296

1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004

236
336
310
415
387

0
0
251
376
501

397
458
330
453
565

5. Resum històric dels convenis de cooperació educativa que la UIB ha subscrit
amb empreses per a la realització de pràctiques formatives dels estudiants:
CURS

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

Convenis de
cooperació educativa
signats
8
18
35
71
131
242
312
347
462
463
323

6. PROGRAMA TUO-Titulats Universitaris a l'Ocupació:
El programa TUO és una iniciativa del DOIP-Departament d’Orientació i Inserció
Professional de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears per gestionar
beques de formació pràctica per a titulats universitaris en una entitat pública.
Durant el curs 2003-2004 s’han gestionat 23 beques.
PROGRAMA TUO
Curs 2001-2002
Curs 2002-2003
Curs 2003-2004

N. beques
14
46
23

7. PROGRAMA LEONARDO DA VINCI. CAEB-UIB:

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 la seva
inserció en el mercat professional.
Aquest programa el gestiona la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears
(CAEB) i la Universitat de les Illes Balears col·labora en la difusió del mateix entre el
col·lectiu universitari.
Per al curs acadèmic 2003-2004 s'han aprovat un total de 59 beques, 27 beques per a
estudiants i 32 beques per a titulats universitaris, per fer pràctiques a empreses de la
Unió Europea.

8. Servei d’Orientació i Assessorament per a la Inserció Professional dels
Universitaris de les Illes Balears:
Durant aquest curs, i fins la data del 28 juny de 2004, han rebut sessions d’orientació i
assessorament professional un total de 130 usuaris. Nombre de sessions: 231
SESSIONS D’ORIENTACIÓ
PROFESSIONAL
Curs 2001-2002
Curs 2002-2003
Curs 2003-2004

N. USUARIS
284
233
130

N. SESSIONS
380
406
231

TALLERS MONOGRÀFICS GRUPALS D’ORIENTACIÓ N. USUARIS
PROFESSIONAL
1263
Taules rodones sobre les sortides professionals dels estudis de
la UIB

10. ALTRES TASQUES:
- Curs de TÈCNIQUES D'INSERCIÓ PROFESSIONAL PER A
UNIVERSITARIS. 30 hores. 3 crèdits de lliure configuració. Del 18 de febrer al 7
d’abril de 2004.
- N. d’inscrits al curs: 33.

- 19/12/2003: Presentació del DOIP i del Servei d’Orientació Professional als estudiants
de Turisme.
- 15/16/18-03-2004: Tallers de Tècniques d’Inserció Professional per a Postgraduats
(Centre Universitari de Calvià).
- 16/03/2004: Presentació empresa Deloitte.
- 17/03/2004: Anunci Trueque: Especial Trabajo.
-3 0/03/04: Signatura Conveni UIB-API.
- 01/04/2004: Presentació Empresa Garrigues. Abogados y asesores tributarios.
- 26/04/04: Presentació Empresa Banesto.
- 21 i 22 d’abril de 2004: Participació al II Fòrum d’Ocupació i Emprenedors. La
UIB, mitjançant la FUEIB, va muntar un estand que rebé la visita i assessorà devers
2.400 persones, entre universitaris i empresaris.
- 20/04/2004: Presentació del DOIP a les IV Jornades sobre sortides professionals dels
biòlegs.
- 14/05/2004: Presentació Empresa Globalia. N. assistents: 120.

BÚSTIES DE SUGGERIMENTS – RESUM DE GESTIÓ (01 de juny de 1998 – 31 de maig de 2004)
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Per Acord normatiu del dia 31 de març de 1998 es creà la comissió per al seguiment dels serveis
contractats per la Universitat, presidida pel vicerector d’Infraestructures i Medi Ambient. Les seves
funcions són:
— Canalitzar les queixes i els suggeriments
— Objectivar-los
— Conèixer els punts de millora de cada un dels serveis (definir-ne els riscs i punts crítics)
— Dissenyar sistemes d’autoavaluació i autocorrecció per als serveis
— Comprovar el funcionament d’aquests sistemes
— Proposar modificacions a les clàusules dels contractes

La gestió de les bústies de suggeriments ha estat al càrrec de personal tècnic de l’Oficina de Planificació i
Prospectiva, fins el seu nomenament el 21 d’octubre de 2003 com a inspector de qualitat i concessionaris.
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Nre.
BARS I MENJADORS
1.823
FOTOCÒPIES
1.017
CAMPUS
686
MÀQUINES EXPENEDORES
634
EMT
308
ENSENYAMENT
245
NETEJA
166
SEGURETAT I VIGILÀNCIA
128
BIBLIOTEQUES
137
ADMINISTRACIÓ
92
JARDINERIA
80
MANTENIMENT
210
TELÈFONS PÚBLICS
79
ALTRES UIB
188
PUNT D'ATENCIÓ MÈDICA
29
BÚSTIES
22
INSTAL. ESPORTIVES
19
RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA
18
LLIBRERIA CAMPUS
10
HOTELERIA-TURISME
5
INVESTIGACIÓ
1
PERSONALS
1
727$/


% sobre
total
30,9
17,2
11,6
10,7
5,2
4,2
2,8
2,2
2,3
1,6
1,4
3,6
1,3
3,2
0,5
0,4
0,3
0,3
0,2
0,1
0,0
0,0
100,0



Nre.
761
192
222
188
82
52
51
41
15
32
41
42
30
21
13
8

% sobre
total
42,1
10,6
12,3
10,4
4,5
2,9
2,8
2,3
0,8
1,8
2,3
2,3
1,7
1,2
0,7
0,4

12
1
4
1

0,7
0,1
0,2
0,1



100,0



Nre.
434
187
151
152
88
69
21
37
16
23
12
12
10
21
6
10
19

% sobre
total
34,0
14,7
11,8
11,9
6,9
5,4
1,6
2,9
1,3
1,8
0,9
0,9
0,8
1,6
0,5
0,8
1,5

7

0,5



100,0



Nre.
295
460
92
85
64
75
34
23
58
17
15
7
12
9
5
2

% sobre
total
23,4
36,5
7,3
6,8
5,1
6,0
2,7
1,8
4,6
1,4
1,2
0,6
1,0
0,7
0,4
0,2

4
2

0,3
0,2



100,0



Nre.
238
92
122
105
49
28
47
13
13
12
8
94
20
39
5



% sobre
total
26,9
10,4
13,8
11,9
5,5
3,2
5,3
1,5
1,5
1,4
0,9
10,6
2,3
4,4
0,6

100,0



Nre.
84
84
94
101
25
22
13
14
32
8
4
54
7
99

% sobre
total
13,0
13,0
14,5
15,6
3,9
3,4
2,0
2,2
4,9
1,2
0,6
8,3
1,1
15,3

2

0,3

2

0,3

1

0,2

1


0,2
100,0



Nre.
61
18
46
34

% sobre
total
26,4
7,8
19,9
14,7

8
2
2
5
11

3,5
0,9
0,9
2,2
4,8

36
6
1

15,6
2,6
0,4

1

0,4



100,0

— Cal esmentar que l’administrador de la bústia elimina aquelles aportacions ofensives i les
inclassificables.
— Com a primera reflexió, cal dir que l’obertura del canal de recollida de queixes i suggeriments va
ocasionar una allau de comunicacions els primers mesos.
— S’ha anat registrant una progressiva disminució de la utilització de les bústies, amb una molt evident
baixada el curs 2002-03, encara molt més cridanera el darrer curs 2003-04, en què s’ha rebut un 64%
menys comunicacions que en el curs 1998-99. A la vegada es veu que ha anat minvant el percentatge
de felicitacions i incrementant-se, encara que molt lleugerament, el de queixes, que de tota manera
s’ha reduit enguany; una de les interpretacions podria ser per un cert desengany en veure que alguns
fets denunciats no són corregits.
A continuació s’inclouen les representacions gràfiques extretes de la taula anterior, per tal de permetre
una anàlisi més còmoda. Les principals conclusions, evidents a les xifres de la taula i a les gràfiques de
les pàgines següents, són:
— Els anys 1999-2000 i 2000-2001 han mostrat índexs de participació semblants, inferiors al de 199899, i han anat descendint successivament els anys 2001-2002, 2002-2003 i 2003-2004.
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— L’any 1999-2000 va incrementar-se notablement l’ús de la bústia web, que ha minvat lleugerament el
2000-2001 i de manera cridanera el 2001-2002, mantenint-se el 2002-2003 i baixant encara més el
2003-2004.
— Hi ha hagut un increment de progressiu de l’ús per part dels estudiants i una minva de la participació
—sobretot— del PAS.
— Han anat minvant les felicitacions i els suggeriments, i incrementant-se les queixes, si bé en
proporció les felicitacions s’han incrementat el darrer curs 2003-2004.
— El curs 2002-2003 es va incrementar molt la identificació mitjançant el nom de l’usuari, i es va
incrementar la indicació de l’adreça electrònica i del número de telèfon, la qual cosa implica que
s’espera cada cop més una atenció personalitzada.
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— La gràfica següent presenta el total d’incidències per a cada servei, al llarg de les cinc campanyes:
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— En el total plurianual els serveis que abasten la majoria de les queixes són quatre, per aquest ordre:
bars i menjadors, fotocòpies, campus i màquines expenedores. Ha de tenir-se en compte que el
concepte “campus” abasta tot el referent a infraestructures, trànsit, dotació i medi ambient essent, per
tant, un capítol molt ample “per se”. Entre aquests quatre reuneixen el 70,4 per cent del total:

—4—

BÚSTIES DE SUGGERIMENTS – RESUM DE GESTIÓ (01 de juny de 1998 – 31 de maig de 2004)

6(59(,6$0%0e6$/7$,1&,'Ê1&,$
'(-81<'('(0$,*'(

CAMPUS
11,9%

MÀQUINES EXPENEDORES
10,9%

FOTOCÒPIES
16,9%

ALTRES
29,5%

BARS I MENJADORS
30,7%

— El gràfic següent representa l’evolució dels assumptes tractats per a cada un dels serveis, al llarg
dels darrers quatre anys, és a dir, des de 1 de juny de 1999 fins a 31 de maig de 2004.
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PERSONALS

0
1
0
0
0

INVESTIGACIÓ

0
0
0
0
0

HOTELERIA-TURISME

0
1
0
0
0

LLIBRERIA CAMPUS

0
0
0
2

RESIDÈNCIA
UNIVERSITÀRIA

0
2
0
4
0

INSTAL. ESPORTIVES

0
0
0
0

BÚSTIES

1
2
0
2
0
0

PUNT D'ATENCIÓ MÈDICA

7

19

10

5
5
6

1

ALTRES UIB

9

99

39
21

6
7

TELÈFONS PÚBLICS

20
12
10
36

MANTENIMENT

7

54

94

12

0
4
8
15
12

JARDINERIA

11
8
12
17
23

ADMINISTRACIÓ

5

BIBLIOTEQUES

13
16
2

2

21
8

EMT

37

13

NETEJA

0

58

14
13
23

SEGURETAT I VIGILÀNCIA

ENSENYAMENT

32

34

47

22
28

75
69

25

49

64

88

34

MÀQUINES EXPENEDORES

85
46

101
105

94
92

CAMPUS
18

152
122
151

84
92

FOTOCÒPIES

460

187
61

BARS I MENJADORS
0

50

84

100

238

150

99-00

200

295

250

00-01

300

01-02

434
350

02-03

400

450

500

03-04

— Veiem una modificació de la prevalença dels diferents serveis al llarg dels anys a la gràfica següent:
minva progressivament la prevalença de bars i menjadors; hi ha un marcat descens sobre campus i
màquines expenedores el 2000-2001 i després tornen augmentar; i les fotocòpies van sofrir un
importantíssim increment de queixes: les rebudes el 2000-2001 suposaren el 139,6 per cent de les que
es reberen el 1998-99, millorant tot d’una el curs següent.
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— La gestió de bars i menjadors ha anat minvant les queixes per l’aplicació constant de millores; hi
ha que tenir en compte l’entrada al campus d’una nova empresa adjudicatària, Scolarest, del
Grup Eurest, que va abandonar la concessió abans de la finalització del contracte, el curs 20012002; aquesta circumstància explica la remuntada de queixes en dos serveis que havien anat
millorant de manera progressiva: bars i menjadors, i màquines expenedores. El curs vinent
s’incrementa la competència en aquest sector, amb la presència de noves empreses que oferiran
ajudaran a mantenir una oferta gastronòmica més variada.
— El servei de fotocòpies va reaccionar de manera positiva el curs 2001-2002 registrant el
percentatge més baix de queixes des del començament del funcionament de les bústies de
suggeriments. El curs vinent es durà a terme un canvi de concessionari.
(92/8&,Ï'(/' $668037(6'(/66(59(,60e6$)(&7$76
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— Cal dir que la UIB ha fet una aposta decidida per la millora en la qualitat dels serveis contractats, i
s’ha proposat, a més de la diversificació de l’oferta, un control més directe, que passa a dependre del
Vicerector de Planificació Economicoadministrativa.
— Pel que fa als motius de queixa, un 76,1 per cent es refereixen a tan sols 10 motius, mentre que els 18
que resten es reparteixen el 23,9 per cent que resta:
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HORARI INADEQUAT
7,0%
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MAL TRACTE
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AVARIES-REPARACIÓ
7,6%
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7,7%
ALTRES
23,9%

PREU ALT
8,1%

MAL SERVEI
8,5%

MALA GESTIÓ
11,3%

MANCA GÈNERE
8,6%

— El gràfic següent presenta la incidència dels diferents motius per al conjunt de serveis, en el conjunt de
les cinc campanyes considerades.
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De cada període que es consideri pot disposar-se, de manera automatitzada, d’una sèrie de taules i gràfics:
— Documents rebuts i classificació de queixes per serveis
— Queixes de cada servei per edificis de la UIB
— Serveis contractats
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— Tipus de queixa per serveis contractats (taula i gràfica per a cada servei)
— Serveis propis
— Tipus de queixa per serveis propis de la UIB (taula per a cada servei)
 (67$'Ë67,48(60(168$/6
Per a més detall, i seguint el mateix esquema, es disposa de les sèries mensuals que s’han anat preparant
al llarg del temps de funcionament de les bústies, des de juny de 1998.
 (92/8&,Ï3(56(59(,6
Per a cada un dels serveis s’ha elaborat, com a mostra de l’evolució dels assumptes tractats a les bústies,
un conjunt de tres documents, llevat dels casos en què el nombre d’assumptes és igual o inferior a 1:
— Gràfic de sectors amb el percentatge de tipus d’assumpte per al període 1998-2003.
— Taula comparativa 1998-99, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 i conjunt
1998-2004 amb l’evolució dels tipus d’assumptes rebuts.
— Gràfic de barres amb la representació dels tipus de motiu, amb el nombre per a cada campanya.
 5(62/8&,Ï'(/6027,86'(48(,;$
Les comunicacions arribades a les bústies són tractades periòdicament fins aleshores a la comissió de
seguiment dels serveis contractats.
La manera més efectiva d’aconseguir canvis en la gestió de les concessions és introduir modificacions en
els plecs dels concursos, a més d’un increment en el control directe sobre els concessionaris. Com que la
modificació dels plecs és quelcom que només es pot fer a mitjà i llarg termini, el fort de les nostres
accions es concreta en el seguiment constant de cada un dels serveis, sense perdre mai de vista l’objectiu
de millorar les condicions dels concursos vers els interessos de la UIB.
El control dels concessionaris és ara mateix un seguiment estadístic de les bústies, i una actuació sobre els
diferents concessionaris pel que fa a les queixes principals. Moltes de les queixes rebudes són indefinides
o topen amb la rigidesa, en uns casos, o amb la indefinició, en altres, dels contractes dels serveis.
Un cas particular és el de l’Empresa Municipal de Transports (EMT), que és jutjada per la comunitat
universitària com un servei sobre el qual la UIB pogués tenir algun tipus de capacitat decisòria. El
vicerector d’Infraestructures i Medi Ambient duu a terme una tasca contínua amb l’EMT per tal
d’aconseguir les millores demanades per tota la comunitat universitària, però hem de tenir en compte que
no es tracta d’un servei contractat per la Universitat, sinó d’un servei municipal.
A més, i de manera molt important, ha de posar-se l’accent en el fet que el mateix Vicerectorat introdueix
als serveis tota una sèrie de mesures per millorar la gestió mediambiental del campus (es tracta, en
definitiva, de dur a la pràctica, de forma progressiva, la ja famosa regla de les tres erres: reducció,
recuperació i reciclatge).
 5(68/7$76'(/$&$03$1<$-81<'(±0$,*'(

A continuació es presenten les taules que resumeixen l’estadística de les bústies de la darrera campanya:
— Documents rebuts i classificació de les queixes per serveis.
— Queixes de cada servei, per edificis de la UIB.
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ADMINISTRACIÓ
BÚSTIES
CAMPUS
ENSENYAMENT
INVESTIGACIÓ
PERSONALS
BIBLIOTEQUES
UIB
HOTELERIA-TURISME
Subtotal serveis propis
% respecte al subtotal

1

1

1

18
4

5
15
1

1
1
2
2,8

25
34,7

16
22,2

2

14

29

1

1

12

2
9
1

1
2
1

4

2

3

2

5
2

1

3

3
4,2

5
6,9

13
18,1

8

5

1
1
5
1

11 4,8
1 0,4
46 19,9
8 3,5

5
1

2,2
0,4

8
11,1

72 31,2

1

61 26,4

1

18

1

36 15,6
34 14,7
2 0,9

BARS I MENJADORS
EMT
FOTOCÒPIES
JARDINERIA
MANTENIMENT
MÀQUINES EXPENEDORES
NETEJA
PUNT D'ATENCIÓ MÈDICA
RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA
SEGURETAT I VIGILÀNCIA
TELÈFONS PÚBLICS
LLIBRERIA CAMPUS
INSTAL. ESPORTIVES
Subtotal serveis contractats
% respecte al subtotal

2
1,3

3
1,9

31
19,5

47
29,6

3
1,9

6
3,8

9
5,7

53
33,3

2
1,3

3
1,9

159 68,8

TOTAL
% respecte al total

2
0,9

5
2,2

56
24,2

63
27,3

3
1,3

9
3,9

14
6,1

66
28,6

2
0,9

11
4,8

231

COMUNICACIONS

3

4

62

43

4

9

9

63

2

13

212

A LES BÚSTIES FÍSIQUES
A LA BÚSTIA WEB

3

4

62

43

4

9

9

63

2

11
2

210
2

99,1
0,94

ESTUDIANTS
PAS
PDI
ALTRES
NS/NC

2

4

60

42

3
1

7
2

9

59
2

1

9

1

1

1

92,5
2,36
1,89
0,94
2,36

FELICITACIONS
QUEIXES
SUGGERIMENTS

2
1

2,36
64,6
33

2

2

3

2

PERCENTATGES

TOTAL

* INDETERMINAT

PÀGINA WEB

INSTAL. ESPORTIVES

SON LLEDÓ

SA RIERA

RESIDÈNCIA

RAMON LLULL

MATEU ORFILA I ROTGER

GUILLEM COLOM CASASNOVAS

GUILLEM CIFRE DE COLONYA

EXT. UNIV. EIVISSA

EXT. UNIV. MENORCA

GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS

CIENTIFICOTÈCNIC

CAS JAI

BEATRIU DE PINÓS

AULARI

ARXIDUC LLUÍS SALVADOR

ASSUMPTES
EXTRETS DE LES
COMUNICACIONS

ANSELM TURMEDA

QUEIXES DE CADA SERVEI, PER EDIFICIS DE LA UIB

1

1
3

32
14

2

2
6

7,8

0,9
2,6

COMUNICACIONS

1

2

196
5
4
2
5

2

11
2

5
137
70

2
2

1
3
38
2

4
62

(b)

4

6
3

9

2
61

9.17. CORAL UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
Sota la direcció del seu director-fundador, el 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 Cincset (dos grups).
Coral Vuitdeu (dos grups).
Coral Onzetretze.
Coral Juvenil de Joventuts Musicals.
Cor de Mestres Cantaires.
Orfeó Universitat de les Illes Balears.
Poema Harmònic.
Agrupació Menorquina de la Coral Universitat de les Illes Balears (AMCUIB): Cor de
Cambra, Cor d’Òpera i Cor Jove.
D’entre les activitats més importants d’aquest curs cal destacar el tradicional Concert de
Nadal, que reuneix a totes les Corals de la UIB i que se celebra a l’Auditòrium de
Palma.

XXVII CURS INTERNACIONAL DE MÚSICA A LES ILLES BALEARS
(CANT, DIRECCIÓ CORAL I PEDAGOGIA MUSICAL).
El curs més veterà de tot l’Estat espanyol -dins aquesta modalitat - va celebrar la present
edició a l’edifici de Sa Riera. Comptà amb una cinquantena d’alumnes, procedents de
tota la geografia espanyola.
X COLÒNIES MUSICALS D’ESTIU.
Activitat pionera a la nostra societat, amb presència de nins i nines de totes les illes, que
abraça l’esplai i la formació pluridisciplinar de la música.
A l’edició d’enguany hi han participat més de vuitanta nins i nines

9.18. GABINET TÈCNIC D’IMATGE
El Gabinet Tècnic d’Imatge es va crear el 13 de març de 2000 amb motiu de la
reestructuració duta a terme al Servei de Publicacions i Intercanvi Científic; el Consell
Executiu va considerar necessària aquesta creació, ateses la importància creixent de la
imatge corporativa i la necessitat de donar una resposta millor i més àgil en matèria
d’imatge institucional específica i de disseny gràfic. La seva funció és dissenyar cartells,
tríptics, díptics, cobertes de llibre, desplegables, imatge corporativa, etc.; tot el disseny
gràfic que li encomanin de qualsevol estament de la comunitat universitària.
El responsable és el senyor Jaume Falconer i Perelló, tècnic en disseny gràfic, i compta
amb el suport administratiu del Vicerectorat de Projecció Cultural, del qual depèn
directament.
Ha duit a terme la realització de cartells, cobertes de CD i de llibres, desplegables, tríptics,
fullets, postals, programes, punts de llibre, camisetes…
A més de fer aquestes tasques, una altra funció del Gabinet és tenir cura del compliment del
Llibre d’imatge de la Universitat de les Illes Balears, a fi que la imatge corporativa de la
nostra universitat sigui única, i no una diversificació.
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9.19. Oficina d’Informació
1. INTRODUCCIÓ
Aquest curs l’Oficina d’Informació ha complit els seus 15 anys d’activitat. Des d’aquell
mes de febrer de 1988 l’O d’I 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 al llarg d’aquests 15 anys ens hem anat
adaptant als canvis tecnològics i socials, i a les demandes dels nostres usuaris.
Per fer-nos una idea de com han canviat les coses, basta dir que quan vàrem obrir l’O
d’I no hi havia Internet. No hi havia web de la UIB, ni de cap altra universitat, ni del
MEC, ni bases de dades on line, ni correu electrònic... Quan una persona necessitava
informació sobre la UIB, havia de venir al campus, o telefonar, i nosaltres fèiem quant
podíem per trobar la informació que ens demanaven, tasca que era sovint prou
complicada... En aquells moments fer d’informador era quasi fer de detectiu... Ara és
molt diferent: tota la informació és a Internet, a l’abast de tothom, 24 hores al dia... Així
doncs, quina és la tasca de l’informador? Avui per avui la nostra feina gira totalment
entorn a 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,
feim 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 s’està 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
progressiva manca d’estudiants universitaris. Sembla que una gran part de la societat
cada vegada s’està allunyant més del món acadèmic i cultural. Per a moltes persones els
nous models d’èxit social s’associen als diners ràpids (qualsevol jove de 18 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 2003-2004.

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 du a terme diàriament a l’Oficina d’Informació es pot definir en cinc
grans àrees:
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Atenció de les demandes dels usuaris.
Difusió de la informació que genera la UIB.
Organització d’activitats de promoció dels estudis de la UIB.
Elaboració de material informatiu.
Gestió i manteniment del web.

A continuació exposarem les dades corresponents a cada àrea, del curs 2003-2004.
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 de 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.
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.
Enguany per primera vegada hem constatat un petit descens en les visites personals a
l’O d’I, que es compensa amb un augment de les demandes ateses per telèfon i un
considerable creixement en el volum de correu electrònic contestat.
A la gràfica següent podem veure el volum de demandes rebudes al llarg del curs 20032004, segons la via de comunicació que han fet servir els usuaris. El nombre total de
demandes ateses és de 18.708.

Via de comunicació
8000
7000

7054

7125

6000
5000
3364

4000
3000
2000

1013

1000

152

0
Personalment

Per telèfon

Per e-mail

Per correu
postal

Per fax

Personalment
El nombre de demandes que hem atès personalment al llarg d’aquest curs 2003-2004 ha
estat 7.054. 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’O d’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.
Telefònicament
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’O d’I sigui altíssima. El nostre número de
telèfon està molt difós entre els estudiants, ja que figura en un lloc destacat de la
majoria de fulls informatius, guies, etc. que publica la UIB. Per una altra banda, és el
número que es dóna com a referència per aconseguir més informació dels anuncis a la
premsa, etc.
Al llarg d’aquest curs 2003-2004, a l’Oficina d’Informació hem atès 7.125 telefonades
demanant informació.
Per correu postal i fax
Al llarg dels anys cada vegada hem tengut 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 vagin sortint sobre els
estudis a la UIB (Dades i Xifres, Estudia a la UIB, etc.).
Cada dues setmanes enviam a tots els centres universitaris dels pobles, a les seus
universitàries de les Illes i a les oficines d’informació juvenil tots els fullets, cartells,
etc. que hagin sortit amb informació d’activitats de la UIB.
Per una altra banda, rebem de vegades demandes d’informació escrita per part de
particulars, departaments d’orientació i oficines d’informació juvenil d’altres
comunitats autònomes, organitzadors de fires i mostres sobre educació superior, etc.
Al llarg del curs 2003-2004 hem enviat 1.013 cartes per correu postal i 152 per fax.
Per correu electrònic
Tal i com comentàvem a la introducció, podem dir que en la tasca de l’O d’I hi ha un
abans i un després de l’arribada d’Internet que marca una gran diferència. El nostre
treball se centra en la informació en totes les fases del seu procés: recerca, selecció,
processament, classificació, difusió... i ara per ara totes aquestes fases passen per
Internet.
Així doncs, és a través del correu electrònic que 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 a 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 sol·licitant 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 podem canviar la seva
ubicació; o de vegades, hem tengut moltes demandes sobre un tema que no coneixíem i
que hem hagut de preparar...
Aquest curs 2003-2004 hem contestat 3.364 missatges de correu electrònic.
L’autoconsulta
L’O d’I disposa de material d’autoconsulta i cinc ordinadors que permeten accés gratuït
a Internet. D’aquí a poc tendrem un ordinador més per a la sala d’autoconsulta, ja que la
Càtedra Iberoamericana ha fet una donació d’un ordinador nou a l’O d’I.
El material d’autoconsulta és majoritàriament d’elaboració pròpia (bases de dades,
dossiers informatius...) però a més també hi ha publicacions, guies, etc.

Tota la informació disponible a l’O d’I està classificada a carpetes temàtiques, que els
usuaris poden consultar directament. Normalment fan la consulta al personal de l’O d’I i
nosaltres els indicam on poden trobar la informació.

A l’Oficina d’Informació sempre hi ha usuaris

2.1.2. Els nostres temes
A la gràfica següent podem veure els temes de les demandes que ens adrecen els nostres
usuaris.
Demandes Od'I curs 2003-04
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Enguany ha augmentat molt el volum de demandes sobre cursos, ja que molts
d’estudiants s’interessen per aconseguir crèdits de lliure configuració i, a més, des de
l’O d’I hem estat el lloc de referència principal (per a informació i inscripcions) de
nombrosos cursos.

Dins la secció d’Altres s’hi inclouen consultes molt variades... hem de dir que ningú
se’n va de l’O d’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
allà on pot aconseguir la informació que necessita.
Com podem veure a les gràfiques i a les dades exposades, després de comparar-les amb
les de cursos anteriors (que estan disponibles a l'adreça següent:
http://www.uib.es/servei/informacio/memoria.html), el nombre d’usuaris aquest curs ha
augmentat un poquet, després d’uns anys en què s’havia estabilitzat. Aquest augment el
podem atribuir bàsicament a dos factors, que ens han ajudat a què els estudiants ens
coneguin més i utilitzin el nostre servei:
• El tema dels crèdits de lliure configuració mou molts d’estudiants, que tenen
interès en realitzar cursos per obtenir-ne. Gràcies a la bona relació que tenim
amb la Càtedra Iberoamericana, amb el CEDOC, l’E.U. d’Estudis Empresarials i
altres departaments que organitzen cursos, a l’Oficina d’Informació ens hem
ocupat de fer la inscripció per als seus cursos i entregar el corresponent certificat
d’assistència. Aquesta activitat ha atret molts d’usuaris cap a l’O d’I, ja que
també aprofiten per demanar informació d’altres cursos, veuen el servei que els
oferim, etc. Concretament al llarg d’aquest curs hem tramitat 597 inscripcions a
cursos diversos, i hem entregat els certificats d’assistència d’aquests cursos i
d’altres, la qual cosa ens ha permès captar molts de nous usuaris.
•

A través de les activitats de promoció que hem realitzat, els futurs estudiants
coneixen els estudis que s’imparteixen a la UIB, però també entren en contacte
amb l’Oficina d’Informació i coneixen el servei, de manera que quan es
converteixen en estudiants universitaris ja vénen a l’O d’I com a usuaris
habituals. Les nostres principals vies per contactar amb futurs estudiants
universitaris són les jornades de Vine a la Universitat, les taules rodones, les
visites als centres de secundària, la presència a la Fira de la Ciència, etc.

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. A la gràfica següent podem veure l’evolució del
nombre d’usuaris de l’Oficina d’Informació al llarg de l’any:
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Els mesos que tenim 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.).

2.2. DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ QUE GENERA LA UIB
Una tasca molt important per a l’O d’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’O d’I feim 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-li 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 hem de destacar altres recursos i mitjans que feim servir habitualment.
Podem destacar els següents:
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Enviaments selectius d’informació.
Llistes de distribució.
L’Agenda.
Gestió del material informatiu i promocional de la UIB.
Cursos de formació per al personal dels centres universitaris.

2.2.1. Enviaments selectius d’informació
Cada dues setmanes enviam als 19 centres universitaris i les dues seus una selecció de la
informació més destacada que ens ha arribat a l’O d’I. Per una altra banda, procuram
subministrar-los el material informatiu de la UIB que es va publicant. Concretament, al
llarg d’aquest curs 2003-2004 hem realitzat 303 enviaments d’informació als centres
universitaris i les seus.
De vegades feim enviaments d’informació específica per als centres de secundària, o
per a tots els col·legis professionals... Per exemple, quan la UIB organitza cursos
d’espanyol per a estrangers, n’enviam publicitat a totes les ambaixades i consolats que
hi ha a Mallorca.
Per una 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 la Rediris
i també amb enviaments postals. Així doncs, ens ocupam cada any d’enviar a totes les
universitats informació de caràcter general, com són els terminis de preinscripció i
matrícula, la Guia d’Accés, la informació sobre la implantació de nous estudis, els
cursos d’estiu etc.
2.2.2. Llistes de distribució
A l’O d’I tenim una llista de distribució pròpia (info_uib@uib.es), on hi 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 feim servir molt sovint la llista de distribució on s’hi 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 fan tots ells 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 comentat abans, i també informació més específica o administrativa, com
per exemple les modificacions del reglament acadèmic, els terminis d’ampliació de
matrícula, etc.
Des de l’Oficina d’Informació s’envien 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.
Per una altra banda, hem tengut dues incidències greus de virus que varen desbaratar la
recepció de missatges de la llista i que varen provocar moltes queixes. Sembla que s’ha
fet necessari establir una normativa que reguli l’ús d’aquestes llistes de distribució i que
determini quin tipus de missatges s’hi poden enviar, però és un tema que de moment
està pendent.

Aquest curs 2003-2004 l’Oficina d’Informació ha enviat 423 missatges a les llistes de
distribució.
2.2.3. L’Agenda
L’O d’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 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 70 activitats, i al llarg
del curs 2003-2004 s’hi han inserit 1.033 actes.
2.2.4. Gestió del material informatiu i promocional de la UIB
Ja fa temps que l’Oficina d’Informació actuava en certa manera com a centre
distribuïdor del material informatiu que elabora la UIB. Per una altra banda, procuràvem
tenir sempre plànols 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
tenien visitants, o estudiants de fora, etc. Enguany vàrem decidir sistematitzar aquest
servei, i per això el mes de novembre vàrem enviar a tot el personal de la UIB una carta
oferint el nostre material informatiu i promocional, i vàrem penjar a la web de l’O d’I el
corresponent full de sol·licitud de material. La nostra oferta concretament era la següent:
Si el vostre departament o servei ha d’organitzar algun esdeveniment o visita que suposi la participació
de persones de fora de la UIB, a l’Oficina d’Informació us podem preparar material per oferir-los.
Disposam de tres tipus de material:
Material informatiu sobre la UIB (guies d’estudis, fullets, Dades i Xifres, etc.)
Material promocional de la UIB (carpetes, bolígrafs, adhesius, etc.)
Material informatiu sobre Palma i Mallorca (plànols, guies, etc.)
En cada cas, el preparam segons el perfil de les persones a qui va adreçat i també segons la
disponibilitat de material. Sol·licitau el material a través del formulari.

La resposta va ser molt més gran del que esperàvem, de manera que entre novembre del
2003 i juliol del 2004 hem preparat carpetes o material informatiu per a 3.780 persones.
Per posar alguns exemples, hem preparat material per als participants de la Trobada de
Serveis Lingüístics, per diversos congressos del Servei de Sistemes d’Informació
Geogràfica, visites de professors i/o estudiants d’universitats estrangeres, jornades de la
Càtedra Ramon Llull, congrés del Centre de Tecnologies de la Informació, Olimpíades
de Química i de Matemàtiques, etc.

2.2.5. Cursos de formació per al personal dels centres universitaris
Des de 1999 l’O d’I és el nucli de la xarxa que formen les oficines d’informació de les
seus universitàries de Menorca i Eivissa-Formentera i dels 19 centres universitaris
repartits pels pobles de Mallorca. El personal d’aquests centres universitaris ens coneix
prou bé i recorre a nosaltres sempre que necessita una informació.
Enguany ens varen proposar que els oferíssim uns cursos de formació sobre temes com:
beques, accés, serveis, etc. Així doncs, l’O d’I ha col·laborat amb el Vicerectorat de
Planificació Economicoadministrativa per organitzar quatre jornades de formació, amb
una durada total de 20 hores, a les quals ha participat personal de tots els centres
universitaris.
A part de col·laborar en l’organització de les jornades, el personal de l’Oficina
d’Informació se’n va ocupar també d’impartir una part de la jornada corresponent a
beques.
2.3. PROMOCIÓ DELS ESTUDIS DE LA UIB
Una bona part de les tasques que du 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 cinc accions principals:
9
9
9
9
9

Visites concertades al campus.
Visites als centres d’educació secundària.
Programa Estudia a la universitat, de taules rodones.
Programa Vine a la universitat (abans anomenat Jornades de Portes Obertes).
Presència institucional a fires educatives.

2.3.1. Visites concertades al campus
Aquest curs 2003-2004 hem rebut la visita de 185 estudiants que han vengut amb els
seus centres a fer una visita guiada al campus. Cada any hi ha centres que tenen la
iniciativa de sol·licitar una visita a la UIB, amb estudiants o futurs estudiants de perfils
molt diversos. Hi ha hagut des d’alumnes de 5è de primària, per exemple, fins a
estudiants universitaris de 70 anys (matriculats a la UOM a Andratx). 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.
2.3.2. Visites als centres de secundària
L’Oficina d’Informació organitza visites als centres de secundària, en coordinació amb
els Centres universitaris dels pobles i amb el Coordinador dels Centres de Secundària
(Guillem Ramon). Les visites es realitzen a tots els 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) i, a més, als centres de Mallorca que ho sol·liciten.

A aquestes sessions informatives als centres de secundària aquest curs hi han assistit
2.090 estudiants preuniversitaris.
2.3.3. Programa Estudia a la universitat (taules rodones)
Ja fa quatre anys que l’Oficina d’Informació organitza taules rodones sobre tots els
estudis que s’imparteixen a la UIB. Enguany hem oferit catorze sessions durant el mes
de febrer, a l’edifici Sa Riera. Per cada estudi hem comptat amb la participació d’un
professor, un professional i un estudiant, i els assistents els podien adreçar preguntes. A
les taules rodones hi havia també sempre algú de l’O d’I que exercia de moderador i a
més podia respondre algunes de les preguntes del públic. En total enguany hi han
assistit 924 persones.
De cara a l’any que ve tenim la intenció d’introduir alguns canvis. La valoració dels
assistents en general és bona, però cada any ens costa més implicar els professors
d’alguns departaments, de manera que al final el resultat és molt desigual, ja que hi ha
sessions molt ben preparades i n’hi ha de menys qualitat. Encara no sabem exactament
com enfocar-ho, però possiblement proposarem canvis en aquesta activitat.
2.3.4. Programa Vine a la universitat (jornades de portes obertes)
Cada any a principis d’abril 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’O d’I se n’ocupa de tot el procés d’organització: contactar amb els centres de
secundària i inscriure’ls, sol·licitar als degans i directors que designin els professors que
se n’han d’ocupar de fer les sessions informatives, sol·licitar 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…).
Aquest curs ho hem celebrat els dies 4 i 11 d’abril. S’han fet 21 xerrades informatives, i
hi han participat 3.332 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 .

Preuniversitaris que recullen les carpetes amb el material informatiu

2.3.5. Presència institucional a fires educatives
A partir d’aquest curs hi ha hagut un interès creixent a la UIB per tenir una presència
institucional a les fires educatives. Al llarg dels anys ja havíem participat de diferents
maneres a aquest tipus d’activitats, però a partir d’enguany s’ha sistematitzat aquesta
presència i sembla que hi ha interès en consolidar-la.
Quan la UIB decideix tenir un estand a una fira, el personal de l’Oficina d’Informació se
n’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, a partir del mes de maig na M.Antònia Pinya, de l’O d’I, fa de
coordinadora tècnica de la presència de la UIB a fires, de manera que des de l’Oficina
estarem més implicats en la coordinació d’aquestes activitats.
Enguany l’Oficina d’Informació ha participat en els estands de la UIB a les fires
següents: Saló de l’Ensenyament, Fira de la Ciència i Fira del Llibre.
Saló de l’Ensenyament
Va tenir lloc a Barcelona, del 24 a 28 de març. El personal de l’Oficina d’Informació hi
assistia cada any com a visitant, i sempre havíem tengut la il·lusió de tenir-hi un estand
de la UIB. Enguany la Conselleria d’Educació i Cultura va proposar subvencionar
l’estand, i el director de l’Institut de Ciències de l’Educació, de la UIB, se’n va ocupar
de coordinar-ho. El personal de l’Oficina d’Informació se’n va ocupar d’atendre
l’estand, amb l’ajut de dos alumnes col·laboradors seus.
En un primer moment es va decidir que a l’estand no hi hagués material informatiu, i va
resultar que allà feia molta falta, per poder-ho oferir als visitants i les persones que ens
sol·licitaven informació. Després d'haver-hi queixes, polèmiques, es va enviar el
material... A part de tots aquests problemes, hem de dir que l’experiència va ser molt
positiva, sobretot pel gran interès que mostraven els estudiants. No sabem quants
d’aquests estudiants que ens demanaven informació vendran a estudiar a la UIB, però la
veritat és que tenien molt d’interès. Els estudis que més ens han demanat són:
Infermeria, Fisioteràpia, el curs de postgrau del LADAT (MAISCA), els cursos d’estiu,

els cursos de l’Escola d’Hoteleria, i els estudis de Biologia (demanaven si hi havia
l’especialitat de Biologia Marina o la llicenciatura de Ciències del Mar).
Esperam que l’any que ve hi hagi la possibilitat d’assistir-hi una altra vegada, ja amb
més experiència i amb el transport organitzat de tal manera que pugui costar moltíssim
menys.

Varen inaugurar l’estand Avel·lí Blasco, Climent Ramis i Francesc Fiol.

Fira de la Ciència
A Mallorca es va celebrar el 29 i 30 d’abril i l’1 de maig. L’O d’I va muntar l’estand,
amb els panells que es varen fer per la fira de Barcelona i amb la projecció del vídeo de
“Ciència i Tecnologia”.
La Fira de la Ciència es va fer també a Eivissa, del 6 al 8 d’abril. L’estand de la UIB va
ser atès per personal de l’O d’I i de la Seu universitària d’Evissa-Formentera.
Als dos llocs vàrem distribuir molt de material informatiu, però en vista del perfil dels
visitants, que eren majoritàriament estudiants de primària i d’ESO, ens vàrem adonar
que ens faltava algun objecte promocional per poder repartir, amb la imatge de la UIB.
Vàrem proposar fer uns caramels amb el logo de la UIB, o uns llapis, i al final es varen
fer els caramels, que surten molt bé de preu i han tengut molt bona acollida.

L’estand de la UIB a la Fira de la Ciència de Mallorca

Fira del Llibre
Ha tengut lloc a Palma, del 28 de maig al 6 de juny, i la UIB hi tenia un estand
compartit pel Servei de Publicacions i l’Oficina d’Informació. A la Fira del Llibre
vàrem atendre moltíssimes demandes d’informació, sobretot de cursos d’estiu, cursos
d’espanyol, UOM i preinscripció. De fet, moltes persones ens comentaven que els havia
agradat molt que la UIB portàs la informació al carrer.
A part d’informar la gent interessada, també vàrem repartir molt de material
promocional, sobretot punts de llibre (del POTU i de l’O d’I), caramels (en vàrem
repartir 7 quilos), adhesius, etc.

A la Fira del Llibre compartírem estand amb el Servei de Publicacions

Ara mateix disposam de dos panells amb fotografies i el lema “A la UIB de tu a tu”, i
“A les illes estam preparats”, que es varen fer per al Saló de l’Ensenyament de
Barcelona. Aquests panells es poden muntar i desmuntar molt fàcilment i els tenim a
l’O d’I per fer-los servir sempre que calgui.

A més, ara disposam també de l’ExpoUIB, set panells informatius sobre la Universitat,
elaborats pel POTU. Són uns panells de disseny vistós, fàcilment plegables i
desmuntables destinats a oferir-se a centres educatius, serveis i departaments
universitaris, associacions culturals, etc., perquè puguin ser exposats en el curs de les
activitats i en els llocs que creguin oportuns. L’Oficina d’Informació se n’ocuparà de
guardar aquests panells i de coordinar-ne les reserves i el repartiment.
El fet de disposar de tots aquells panells fa que a l’hora de muntar un estand ja no s’hagi
de fer una despesa per al disseny i amb molta facilitat es pugui adequar un espai de
promoció per a la UIB.
A part d’assistir a aquestes fires, hem tengut presència també a altres actes, ja que hi
hem enviat material informatiu per tenir exposat i per distribuir. Concretament aquest
curs 2003-2004 hem tengut presència a:
9 III Fira educativa (Ajuntament d’Andratx, del 23 al 25 de març).
9 Acampallengua (Pollença, 7 i 8 d’abril).
9 II Fòrum d’Ocupació i Emprenedors a Palma (21 i 22 d’abril).
2.4. ELABORACIÓ DE MATERIAL INFORMATIU
Una de les vies de difusió de la informació sobre la Universitat és l’elaboració de
material informatiu. L’Oficina d’Informació sol col·laborar en la preparació d’algunes
publicacions pròpies de la UIB, i per una altra banda elabora també material
informatiu per al web de la UIB, concretament per penjar a la pàgina de l’Oficina
d’Informació (http://www.uib.es/servei/informacio).
2.4.1. MATERIAL IMPRÈS
L’Oficina d’Informació participa en l’elaboració de material informatiu sobre la UIB.
Aquest curs 2003-2004 ens hem ocupat de les següents publicacions:
9 Actualitzar la Guia de Serveis completa. Aquesta Guia s’entrega 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.
9 Actualitzar una part de la Guia d’Accés, que s’entrega a tots els estudiants de
secundària. Concretament, l’O d’I actualitza l’apartat d’estudis a altres
universitats de l’Estat espanyol, el directori d’universitats i la informació sobre
allotjament a les Illes Balears i a fora.
9 Actualitzar el Dades i Xifres i la corresponent traducció Datos y Cifras.
Aquesta publicació, que també té una versió en anglès, ha estat una de les que
més hem repartit a les fires i visites, ja que dóna una visió general de la UIB
amb informació que pot interessar a molta gent diferent.

2.4.2. LA PÀGINA WEB DE L’OFICINA D’INFORMACIÓ
A la pàgina de l’Oficina d’Informació tenim informació sobre el nostre servei
(directori, horaris, memòries, activitats, etc.) però també informació d’interès per als
nostres usuaris. La pàgina està disponible en català, espanyol i anglès, i entre
novembre de 2003 i juny de 2004 ha tengut 8.400 visites.
Un apartat 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 través de la nostra pàgina web els centres de secundària interessats a participar a les
jornades Vine a la Universitat ens fan arribar la inscripció.
A partir del mes de novembre passat també hem inclòs un full de sol·licitud de
material, i a partir del mes de juny un formulari perquè les institucions interessades a
reservar l’ExpoUIB ens facin arribar la seva sol·licitud.
Finalment, una altra novetat d’aquest curs, ha estat incloure a la pàgina un qüestionari
d’avaluació perquè els usuaris ens facin arribar les seves crítiques i suggeriments.
2.5. GESTIÓ I MANTENIMENT DEL WEB DE LA UIB
Manteniment del web de la UIB
Des del curs 1997-1998 fins ara l'Oficina d'Informació se n’ha ocupat del manteniment,
la gestió i la coordinació del contingut del web de la UIB.
En aquest camp la novetat més destacada del curs 2003-2004 ha estat el manteniment de
tot el contingut del web de la UIB, amb la classificació de la informació en quatre
portals: el general, el d’alumnat, el de PAS i el de PDI.
Al llarg d’aquest curs 2003-2004 hem continuat centrant-nos en l’organització de la
informació al 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
del web de la UIB i intentar anar adaptant i millorant l’estructuració d’aquests
continguts.
D’altra banda, durant aquest curs hem seguit mantenint els continguts d’algunes pàgines
de departaments, serveis..., de les quals venim encarregant-nos des de cursos passats. A
la majoria d’aquestes pàgines no només ens hem encarregat 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 a totes les pàgines, és a dir, que
tenguin l’estructuració del contingut fàcil de consultar i trobar. Aquestes pàgines són:

•
Facultat d’Educació
•
Depart. d’Economia de l’Empresa
•
Depart. de Filosofia i Treball Social
•
Depart. de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
•
Servei d’Activitats Culturals
•
Servei d’Afers Generals (FOU, Pla de Formació, Convenis)
•
Servei de Comptabilitat i Pressuposts
•
Servei Lingüístic
•
Servei de Personal
•
Servei de Prevenció
•
Oficina d’Informació
•
Oficina de Planificació i Prospectiva
•
Coral Universitat de les Illes Balears
•
Pastoral Universitària
•
MTEE
•
IV Seminari Mediterrani sobre Desenvolupament Internacional: la
tragèdia de l'Àfrica
•
Estudis de Gènere
•
Servei de Publicacions
•
Eleccions a la UIB
•
Sindicatura de Greuges
•
Consell Social
•
Pressuposts
•
Memòries
•
Títol Superior de Turisme
•
Any de Francesc de Borja Moll
•
Portal d’anglès
•
Portal d’espanyol
•
Estudis (Plans d’estudis, Progames de les assignatures)
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. Les pàgines que hem creat, reestructurat o que a partir d’ara també
gestionam són:
•
•
•
•
•
•
•
•

Depart. de Dret Públic
Depart. de Ciències de l’Educació
Àrea de Dret Internacional Públic del Depart. de Dret Públic
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Escola Universitària d’Estudis Empresarials
Servei de Patrimoni
Servei de Relacions Internacionals i Vicerectorat de Relacions Exteriors
Cursos d’espanyol (Depart. de Filologia Espanyola...)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esports
Institut de Ciències de l’Educació
Fundació Càtedra Iberoamericana
Honoris
Àrea de Serveis Virtuals
Jornadas de Economía del Turismo
Congrés Nacional d’Història de l’Art
Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (POTU)
Universitat Oberta per a Majors (UOM)

I és a causa d’aquest creixent interès per difondre informació mitjançant el web dels
departaments i serveis de la Universitat que tenim en projecte pel curs que ve crear i
gestionar més pàgines web, com és ara:
• Depart. de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina
• Depart. de Dret Privat
• Oficina de Planificació i Prospectiva
• Espai Europeu
• Servei de Publicacions
A part d’editar totes aquestes pàgines que són al web de la UIB, ens ocupam del
manteniment d’algunes eines molt importants per als estudiants:
•
•
•

•
•
•

La Borsa de beques, on s’anuncien convocatòries de beques i ajuts, tant d’àmbit
autonòmic com internacional, amb tota la informació referida a les bases, els
requisits, els terminis, etc.
La Borsa de premis, on es poden trobar convocatòries de premis i certàmens de
literatura, d’investigació, d’arts plàstiques, etc., amb tota la informació
necessària per participar-hi.
La Borsa d’habitatge és una eina molt útil per a totes les persones que cerquen
allotjament. Ofereix informació sobre residències d’estudiants a tot l’Estat
espanyol, però també hi ha un lloc on es poden anunciar les persones
interessades en oferir o trobar una habitació en un pis compartit amb altres
estudiants.
La Borsa de cursos amb crèdits de lliure configuració s’ha convertit en una de
les eines més útils per als estudiants, ja que hi poden trobar tots els cursos amb
crèdits, tant els vigents com els passats o els permanents.
El Tauler d’anuncis ofereix a tota la comunitat universitària la possibilitat
d’inserir anuncis de compra i venda, d’ofertes i demandes de feina a temps
parcial o no qualificada, d’intercanvis lingüístics, etc.
La Borsa de llibres de segona mà és a l’abast de tots els estudiants que vulguin
vendre o comprar llibres usats.

El nombre d’entrades o anuncis inserits a les Borses durant aquest curs 2003-2004
ha estat el següent:
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Evolució de les entrades a la pàgina web de la Universitat
Com podem veure a la gràfica següent, l'evolució de les entrades a la pàgina web de la
Universitat ha augmentat notablement. S’hi pot comparar l’evolució del número
d’entrades per dia entre el curs 2002-2003 i 2003-2004.
Aquesta evolució ens demostra la importància que té dins la societat la nostra pàgina,
perquè molta de gent s'informa mitjançant el web de la UIB, en comptes de venir
personalment a l'Oficina d'Informació o de telefonar-nos. És per això que ens hem de
preocupar d'actualitzar-la i de tenir-hi tota la informació possible. A més, aquest
augment tan significatiu és la prova per demostrar que la pàgina funciona i que la
informació que s'hi ofereix pretén ésser clara, funcional, actualitzada i el més completa
possible.

3.

PROJECTES

De cara al proper curs tenim la intenció de mantenir les activitats pròpies de l’Oficina
d’Informació, en els àmbits exposats d’atenció de les demandes dels usuaris, difusió de
la informació que genera la UIB i l’àmbit de promoció i captació d’estudiants.
Pel que fa al nostre treball relatiu a la gestió i manteniment de la pàgina web, no sabem
el que passarà amb el nou projecte de web, però el que està clar és que si perdem
aquesta atribució, o aquesta tasca, tota la nostra feina es veurà trasbalsada i haurem
d’adaptar-nos al fet que l’Oficina d’Informació deixi de ser el lloc on es centralitza tota
la informació.
Per una altra banda, tenim la intenció d’intensificar la nostra feina pel que fa a promoció
dels estudis. Per al proper curs ens proposam consolidar la presència de la UIB a fires i
altres activitats que ens permetin entrar en contacte directe amb la gent, i per tant amb
possibles futurs estudiants. Ara que ja tenim material apropiat per muntar un espai de
promoció (panells i ExpoUIB), ens agradaria molt poder disposar d’algun obsequi per
poder oferir als visitants (per exemple un llapis, un boli...).
Per al proper curs 2004-2005 també voldríem ampliar l’oferta de visites als centres de
secundària. Encara estam mirant com ho podem fer i quina oferta els podria resultar
interessant; tenim la intenció de fer alguna proposta de cara al mes d’octubre,
aproximadament.
El curs 2003-2004 l’Oficina d’Informació ha disposat de 12 alumnes col·laboradors, de
tipus B, que ens han ajudat en les activitats de promoció (per exemple han participat a
les taules rodones corresponents als seus estudis, han estat a l’estand de la UIB al Saló
de l’Ensenyament, han fet de guies als estudiants preuniversitaris que assistien a les
portes obertes al campus, etc.). Per al proper curs voldríem disposar una altra vegada
d’alumnes col·laboradors, però tenim la intenció d’oferir-los unes hores de formació
prèvia sobre els estudis universitaris, l’accés, etc., perquè es puguin implicar un poc més
en les tasques de l’Oficina d’Informació.
També tenim la intenció de continuar amb les jornades de formació per al personal de
centres universitaris, ja que ens preocupa molt que tenguin el màxim d’informació
possible i que comptin amb nosaltres a l’hora de resoldre qualsevol dubte o consulta que
se’ls plantegi.
Un projecte important per al curs 2004-2005 és l’organització de les Jornades La
universitat us informa. Serà la tercera vegada que les organitzam, i hi convidarem tots
els orientadors i informadors de les Illes, per explicar-los les novetats en l’àmbit dels
estudis universitaris, la convergència amb Europa, les modificacions del Reglament
Acadèmic, etc. Esperam que hi assistiran entre 200 i 300 persones. Enguany el POTU
ens ha oferit la seva col·laboració, de manera que també participaran en l’organització
de les Jornades.

4. CONCLUSIONS

A l’apartat de gestió i manteniment de la pàgina web es pot constatar el gran volum de
feina que realitzam en aquest àmbit. Volem destacar que si gestionam totes aquestes
pàgines del web de la UIB és perquè els corresponents serveis o departaments han
confiat en nosaltres i ens han sol·licitat que ens n’ocupàssim. Sembla que a partir de
finals d’any hi ha una reestructuració profunda de tot el web de la UIB, que entre altres
canvis proposa que cada unitat se n’ocupi de crear i mantenir la seva pròpia pàgina, fent
servir uns esquemes preestablerts. Això ens planteja un futur incert per diverses causes,
però sobretot pel fet que ja no tendrem la informació de primera mà: ara tots els serveis
i departaments ens informen de les seves activitats perquè ho publiquem al web, i així
estam sempre al dia, però a partir de desembre haurem de mirar per la web per saber què
es fa a la UIB... comptant que tothom entri la informació d’hora... En definitiva, estam a
l’espera de veure com acaba aquest projecte, però en tot cas estam molt preocupats
perquè consideram que perdem la nostra eina de treball més important a l’hora
d’aconseguir la informació, i perdem el privilegi de ser els primers en tenir la
informació, abans que es faci pública.
Voldríem reiterar que, tal i com es reflecteix a les dades expressades en aquesta
Memòria, podem dir que el nostre treball se centra en la informació en totes les fases del
seu procés: recerca, selecció, processament, classificació, difusió... i volem destacar que
ara per ara totes aquestes fases passen per Internet. És per això que consideram que
perjudica molt el nostre servei el fet desvincular-nos de la gestió del web de la UIB.
Oficina d’Informació
Margalida Mas
M.Antònia Pinya
Antoni Llabrés
Catalina Roig
Miquel Amorós
Palma, 16 juliol de 2004

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/osr
Directora: Dra. Gemma Turnes Palomino
Personal:
Sra. Àngels Oliver
Sr. Xavier Salvà
Sra. Maria Quetglas
Sra. Immaculada Sans
Sr. Xavier Garcias
Sr. Martí Martorell
Sr. Miquel Titos Ramis (des de l’1 de març de 2004)
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.
Les tasques que realitza són:
— 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.
— Avaluació i prospectiva de la recerca a la UIB.
— Actualització diària de la pàgina web de l’OSR.
— Gestió dels currículums dels investigadors.
— Publicació del catàleg de grups de recerca, del catàleg de projectes i de la memòria
d'investigació.
— Coordinació i col·laboració amb l’OTRI-FUEIB.
— Sol·licituds d'avançaments a càrrec de projectes nacionals i europeus.
— Gestió de les sol·licituds de reparació i reposició de material científic.
— Gestió de cofinançament de material inventariable.
— Beques d’alumnes col·laboradors tipus B.
— Gestió de beques de col·laboració.
— Gestió de les beques i ajudes del FSE.

— Gestió de les patents de la UIB.
— Gestió del complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat investigadora.
— Gestió dels ajuts a professors ajudants d’universitat i escola universitària per estimular la
seva formació docent i investigadora.
Assistència a cursos i seminaris
— X. Garcias i G. Turnes. «Proton Europe First Annual Conference: Assessing the
Commercial Potential of Early-Stage New Technologies». Valencia. 19 i 20 de novembre
de 2003.
— I. Sans, X. Garcias i G. Turnes. «Curso de formación de Técnicos de la Red OTRI».
Palma de Mallorca. Del 24 al 28 de novembre de 2003.
— I. Sans i G. Turnes. «II Jornadas de Gestión de la Investigación». Granada. 21, 22 i 23
de gener de 2004.
— I. Sans. «Cómo implantar la gestión por procesos». Palma. 8 i 9 de març de 2004.
— I. Sans, X. Garcias, X. Salvà, A. Oliver, M. Quetglas, M. Martorell, M. Titos i G.
Turnes. «Avançam cap a l’excel·lència: La certificació ISO». Palma. 21 i 24 de maig de
2004.
— X. Garcias. «FP6 Model Contract and Consortium Agreements». València. 23 de juny
de 2004.
— I. Sans, X. Garcias i G. Turnes. «Reunión anual de la red OTRI-Universidades:
Oportunidades para la innovación». Granada. 26, 27 i 28 de maig de 2004.
Organització de cursos i seminaris
— Jornada de difusió del VI Programa Marc de la Unió Europea. Palma. 9 de febrer de
2004.
Activitats rellevants
— Edició de la Memòria d’investigació de l’any 2003.
— Edició del Catàleg de projectes de l’any 2003.
— Coordinació de les sol·licituds dels fons FEDER.
— Gestió de les sol·licituds del programa Ramón y Cajal.
— Gestió de les beques i ajudes del Fons Social Europeu (FSE).
— Organització de la III Setmana de la Ciència a la UIB. Palma. Del 3 al 16 de novembre
de 2003.
— Coorganització de la 3a Fira de la Ciència. Palma. 29 i 30 d’abril i 1 de maig. Eivissa. 6,
7 i 8 de maig de 2004.
Dades complementàries
— Tramitació de noves patents de la UIB: 2.
— Assessorament en les sol·licituds de projectes europeus: 52.
— Consultes a la pàgina web de l’OSR: 11.059.

9.21 Web de la UIB
Per Resolució del Rectorat del dia 8 de juliol de 2003 es crea la figura de
coordinador de la web de la UIB, responsable d'aquesta web. Les seves funcions
depenen del Gabinet del Rector de la UIB.
El coordinador de la web de la UIB és el doctor Antonio Fernández Coca. La labor
que duu a terme aquest coordinador la supervisa el Gabinet del Rector de la UIB.
El plantejament de la coordinació és de realitzar tot el protocol en què es basarà la
versió nova de la web de la UIB, que està previst que es publiqui a final de 2004.
La versió nova de la web de la UIB cercarà aconseguir els objectius marcats i es
basarà en els resultats oferts per una sèrie de projectes d'investigació que s'elaboren
de manera paral·lela. La seva elaboració estarà constantment oberta a suggeriments,
comentaris i aportacions positives dels usuaris mitjançant la campanya Volem
Escoltar-te. La programació de la web de la UIB és a càrrec del CTI de la UIB.
Es plantegen els objectius següents:
•
•
•
•
•
•
•

Aconseguir un lloc web accessible a tothom.
Aconseguir una estructura de navegació lògica i de fàcil accés.
Muntar una estructura d'actualització de la informació dinàmica i fàcil d’usar
per a les persones autoritzades a fer-ne el manteniment.
Preparar una sèrie de projectes d'investigació a partir dels quals es puguin
millorar els continguts, l'estructura i la presentació de la web de la UIB.
Fomentar la participació de la família universitària en el manteniment i el
desenvolupament de la web de la UIB.
Observar i aprendre de la competència.
Estar oberts a noves idees i propostes que tinguin un sentit lògic en el
desenvolupament de la web de la UIB.

La coordinació de la web de la UIB està inscrita en un entorn universitari. Per
aquesta raó es van establint una sèrie de projectes d'investigació paral·lels a aquesta
coordinació que podran ser aprofitats en el desenvolupament de la versió nova de la
web de la UIB.
El gener de 2004 ja estaven en marxa els projectes següents per a la web de la UIB:
directori de la UIB a la web; sistema de recerques específic; sistemes de fòrum i xat
controlats; banc d'imatges adaptat a les necessitats concretes de la web de la UIB.
La presentació de la nova web de la UIB està prevista per a finals de l'any 2004.

9.22. Programa d’Assessorament i Suport a Persones de la Comunitat
Universitària amb Discapacitat
El Programa d’Assessorament i Suport a Persones de la Comunitat Universitària amb
Discapacitat va ser creat l’octubre de 1999. Dolors Forteza (directora) i José Luis Ortego
(tècnic) són les persones actualment responsables del funcionament del Programa.
Presentam a continuació un petit recull de les activitats més destacables desenvolupades
durant aquest curs. Aquestes s’agrupen en dos eixos:
Intervenció individualitzada
Des del Programa hem mantingut contacte amb quaranta-sis estudiants amb necessitats
especials que es varen matricular a la nostra universitat, vuit 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.
D’altra banda, oferírem el nostre suport per a l’adaptació i provisió d’ajudes per als
estudiants amb necessitats especials que es presentaren a les proves d’accés a la Universitat
(PAU) a les convocatòries de juny i setembre.
Intervenció general
• Manteniment de la pàgina web del Programa. Es pot visitar a l’adreça electrònica:
<http://www.uib.es/servei/uid>.
• Participació a la VIII Reunió Universitat i Discapacitat. El novembre de 2003
participàrem a la reunió anual de serveis i programes universitaris de suport a la
Universitat de Valladolid.
• Instal·lacions esportives gratuïtes i previsió d’activitats integrades. 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.
• Eliminació de barreres arquitectòniques. Durant aquest curs hem col·laborat 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.
• Foment d’ajudes econòmiques per al pagament dels preus públics per als alumnes
amb minusvalidesa major o igual que el 33 per cent.
• Curs d’atenció a estudiants amb discapacitat per al PAS de la UIB.
• Publicació en revistes especialitzades de diversos articles relacionats amb la
integració d’estudiants amb discapacitat als estudis superiors.
• Difusió de les activitats del Programa. Notícies i reportatges als mitjans de
comunicació locals (premsa escrita, televisió i ràdio).
• Coordinació de pràctiques formatives a la UIB 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 més oportunes per resoldre les necessitats
especials de les persones de la nostra comunitat amb discapacitat.
Per al curs 2004-2005 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.

9.23. Programa d’orientació i transició a la Universitat (POTU)
Comissió mixta per a temes de secundària
Document presentat a la sessió del dia 2 de juliol de 2004 de la comissió mixta Conselleria
d’Educació i Cultura – Universitat de les Illes Balears.

Composició
MEMBRES DE LA COMISSIÓ MIXTA DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I
CULTURA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER A TEMES DE
SECUNDÀRIA
Climent Ramis
Director general d’Universitat
Joan A. Mesquida
Vicerector d’Estudiants
Joana Lladó
Direcció General d'Universitat
Andreu Crespí
Direcció General d'Universitat / UIB
Lluís Segura
Direcció General d'Innovació Educativa
Albert Catalán
IES Guillem Sagrera / DGU-UIB
Miquel Rayó
IES Francesc de Borja Moll / DGU-UIB
Joan Coll
IES Cap de Llevant



M. Neus Torres
IES Santa Maria d’Eivissa
Pere Barceló
Consell d’Estudiants
Francisca Lladó
Vicerectora de Projecció Cultural
Eduard Rigo
Departament de Ciències de l'Educació
Rosa Rosselló
Departament de Ciències de l'Educació
Joan Jordi Muntaner
Director de l’ICE
Guillem Ramon
Coordinador de relacions amb secundària

Moments principals
L’actual comissió mixta de la Conselleria d’Educació i Cultura i la Universitat de les
Illes Balears va constituir-se a Son Lledó el dia 21 de novembre de 2003, sota la presidència
del senyor Climent Ramis, director general d’Universitat de la Conselleria d’Educació i
Cultura del Govern de les Illes Balears, i del senyor Joan Antoni Mesquida, vicerector
d’Estudiants de la UIB.
Té el seu antecedent en la comissió creada l’any 2000, la qual, entre d’altres
assumptes, organitzà les Primeres jornades. La transició a la Universitat a debat, a Palma, a
Menorca i a Eivissa els dies 2, 23 i 29 de novembre de 2001.
El dia 3 de juny de 2004, el conseller d’Educació i Cultura, senyor Francesc Fiol, i el
Rector de la UIB, senyor Avel·lí Blasco, signaren el conveni relatiu a la comissió mixta.
L’acte va desenvolupar-se a la seu de la Conselleria d’Educació i Cultura i hi foren presents el
president del Consell Social, senyor Miquel Triola, el vicerector d’Estudiants, senyor Joan
Antoni Mesquida, i el director general d’Universitat, senyor Climent Ramis.


Comissió tècnica
La comissió mixta delega el treball del dia a dia del Programa d’orientació i transició a
la Universitat (POTU) a una comissió tècnica formada per les següents persones: Joan Antoni
Mesquida, que la presideix, Guillem Ramon, que la coordina, Eduard Rigo, que l’assessora, i
Albert Catalán, Andreu Crespí i Miquel Rayó, tècnics.
Personal i infraestructura
Tres professors de secundària en comissió de serveis formen l’equip de personal del
programa: Albert Catalán, Andreu Crespí i Miquel Rayó. Un quart professor de secundària en
comissió de serveis durant sis mesos, el senyor Enrique Gómez, ha col·laborat en el
desenvolupament de les pràctiques de laboratori d’alumnes de secundària en la Facultat de
Ciències (Demolab, laboratori jove).
El Programa d’orientació i transició a la Universitat (POTU) s’ubica al campus de la
UIB: edifici Beatriu de Pinós, despatx 23 (Albert Catalán i Miquel Rayó), i edifici Gaspar
Melchor de Jovellanos, despatx DB 220 (Andreu Crespí), amb els telèfons 20 40 i 20 27,
respectivament.
Té també amb una adreça electrònica, programa.transició@uib.es, i té obert un espai al
web de la UIB, www.alu.uib.es/ca/potu.
Reunions
Durant el curs 2003-2004 la comissió mixta s’ha reunit en plenari en les dates i amb
els ordres del dia que s’exposen a continuació:
Dia 21 de novembre de 2003
1. Constitució de la comissió.
2. Normes bàsiques de funcionament.
3. Discussió i aprovació, si escau, de la documentació (llista de membres, esborrany
proposta del Programa, proposta de Pla d’acció 2003-2004).
4. Torn obert de paraules.
Dia 19 de març de 2004
1.
2.
3.
4.

Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
Informació, si escau, dels presidents.
Discussió i aprovació definitiva, si escau, del Pla d’acció 2003-2004.
Informe de progrés i desenvolupament del Pla d’acció. Ratificació, si escau, de les
accions de realització immediata.
5. Torn obert de paraules.
Dia 2 de juliol de 2004
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior (19 de març).
2. Informació, si escau, dels presidents.
3. Informació, si escau, del secretari.



4. Informe de progrés.
5. Col·laboració del professorat universitari.
6. Enquesta professorat UIB.
7. Discussió i, si escau, aprovació dels documents següents:
a) Tutories de carrera.
b) Cursos iniciació estudis universitaris CIEU.
c) Accions demostratives per a alumnes de secundària (ADAS).
8. Avanç memòria curs 2003-2004.
9. Proposta Pla d’acció per al curs 2004-2005.
10. Torn obert de paraules.
La comissió tècnica es reuneix amb periodicitat mensual, o bé a petició d’alguns dels
seus membres quan les circumstàncies ho aconsellen.

Documentació elaborada
Durant el curs 2003-2004, la comissió tècnica ha elaborat abundant documentació bé
per a ús intern o bé per comanda de la comissió mixta. Entre d’altres, els següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actes i altres documents relatius a les reunions del ple de la comissió mixta.
Programa d’orientació i transició a la Universitat (POTU).1
Pla d'acció 2003-2004.
Pla de difusió del POTU.
Informe de progrés del POTU, amb actualitzacions successives.
Les tutories de carrera com a mesura de suport als estudiants de la UIB i altres accions
de caràcter tutorial.
Proposta d’accions demostratives per a alumnes de secundària (ADAS).
Criteris generals per a l’organització de cursos d’iniciació als estudis universitaris a la
Universitat de les Illes Balears (CIEU).
Mesures d’estímul i de compensació al professorat de la UIB que col·labori amb les
accions del Programa d’orientació i transició a la Universitat (POTU) o en altres que
tinguin relació amb els objectius d’aquest programa.
Enquesta al professorat de la UIB de possibles col·laboracions amb el Programa.
Projectes i documents corresponents a cadascuna de les accions.
Documents de presentació, resum, comunicació, difusió, etc. del Programa o del seu
Pla d’acció.
Informes de progrés del Programa o del seu Pla d’acció.
Documents diversos relatius al seminari general de professors i al seminari permanent
d’orientadors.
Proposta del Pla d’acció 2004-2005.

Principals accions desenvolupades

1

Tant el Programa com el Pla d’acció es poden consultar a: www.alu.uib.es/ca/potu.



Consten en la versió actualitzada de l’informe de progrés corresponent al curs 20032004, presentada a la reunió del dia 2 de juliol de 2004.
Pressupost
El Programa d’orientació i transició a la Universitat està dotat amb un pressupost
anual de 30.000 euros.
Annex
Informe de progrés corresponent al curs 2003-2004
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1. S’ha desenvolupat una política d’interinatges i dotacions de places que ha permès fer
desaparèixer els contractes laborals de llarga durada.
2. S’han convocat i realitzat oposicions per ocupar 37 places de PAS laboral, entre
lliures i de promoció interna.
3. S’han convocat oposicions a funcionari per ocupar 27 places d’auxiliar administratiu
i dues de biblioteques, així com un concurs per a una plaça A/B 24 Biblioteca, cap de
secció.
4. S’ha procedit a donar servei de secretaria en horari d’horabaixa durant el curs
acadèmic cada dimarts i dijous.
5. S’han fet els cursos del Pla de formació per videoconferència, per possibilitar la
formació del PAS des de les seus d’Eivissa-Formentera i Menorca, sense necessitat que
es desplacin al campus de Mallorca.
6. Han continuat les negociacions per realitzar una possible funcionarització del PAS
laboral.
7. S’ha procedit a la reestructuració del personal del Registre General, el Servei de
Publicacions i el CTI amb la finalitat d’incrementar la seva eficiència i capacitat de
servei. Al mateix temps s’han redefinit alguns dels processos administratius amb la
mateixa orientació.
8. En l’elaboració del pressupost de la UIB per 2004 s’han introduït com a novetat
partides dedicades al voluntariat, a la convergència europea en educació superior, a
actuacions sobre secundària per fer una política activa de captació d’estudiants
mitjançant el programa POTU, al pla lingüístic i a l’obertura d’una sala d’ordinadors de
programari lliure. Al mateix temps el pressupost de 2004 presenta la novetat que
s’introdueixen incentius per l’increment del nombre de estudiants, i la descentralització
de determinades partides.
9. S’ha creat la figura de l’inspector de concessionaris i qualitat amb la finalitat
d’incrementar el control i l’eficiència d’aquests.
10. S’han convocat i resolt els concursos per a la concessió del servei de neteja i
manteniment, amb canvi de les empreses concessionàries, així com per a la compra de
mobiliari per al nou edifici Cientificotècnic.
11. S’ha substituït el concessionari del bar de l’edifici Sa Riera.
12. S’han centralitzat les relacions amb les institucions bancàries, i s’ha procedit a una
reubicació de les seves oficines per donar un millor servei.

13. S’ha procedit a una normalització de l’elaboració de dades estadístiques generada
per la UIB amb la publicació automàtica d’aquestes a través d’un programa informàtic
gestor de dades (GDWDZDUHKRXVH). L’objectiu és que les estadístiques de la UIB estiguin
a l’abast i siguin totalment fiables.
14. S’ha donat un nou impuls als centres universitaris municipals amb un increment de
la presència universitària. I s’ha incrementat el nombre de centres amb la incorporació
dels de Sóller, Algaida i Formentera.
15. S’ha negociat i posat en funcionament la nova Càtedra d’Empresa Familiar.
16. S’han fet les gestions oportunes per pal·liar de forma definitiva els problemes de
xarxa a la Seu d’Eivissa i Formentera, amb l’ampliació de la capacitat a 34 megabits.

$63(&7(6'(&$5¬&7(5(63(&Ë),&
3ODGHIRUPDFLy
3ODGHIRUPDFLySHUDOSHUVRQDOGHOD8,%





5HVXPGHODPHPzULDGHO¶DQ\ DGHMXQ\

7RWDOG DFFLRQVIRUPDWLYHVFRUUHVSRQHQWVD
Cursos organitzats (tot l’any):
Cursos obligatoris (mòdul 11):

44
6

Cost (previst):
Cost (previst):

Cursos realitzats (a 30/06):
Cursos obligatoris (mòdul 11):

26
4

Accions puntuals:

Cost (realitzats):
23.670 ¤
Cost obligatoris (mòdul 11):
0¤
Cost total (a 30/06):

34.920 ¤
0¤
0

Cost (puntuals):

0¤

23.670 ¤



7RWDOG DFFLRQVIRUPDWLYHVUHDOLW]DGHV
H[FHSWHOHVREOLJDWzULHVGHOPzGXO 
Cursos realitzats (a 30/06):

26

Grau d’execució del pla: 59,1%

Total hores/cursos realitzats: 477
Total PAS i PDI (a 01/01) 1.548

Total hores/admesos:
10.735
Mitjana hores/PAS i PDI
6,9

Total PAS (a 01/01) 496Total hores/PAS:
Mitjana hores/PAS

8.029
16,2

Total PDI (a 01/01) 1.052Total hores/PDI: 2.706
Mitjana hores/PDI
2,6
Places ofertes:
Admesos1:

627
634

Certificats d’assistència:

403

Cost real:

Inscrits:
Sol·licituds satisfetes:
Places cobertes:
Certificats/admesos:

784
80,9%
101%
63,6%

23.670 ¤

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

Valoració global (mitjana): 84,2%

Cursos avaluats:

13

Cursos la valoració global positiva dels quals correspon al 100%:
Cursos la valoració global positiva dels quals supera el 80%:
Cursos la valoració global positiva dels quals no arriba al 60%:

4
5
2



7RWDOG DFFLRQVIRUPDWLYHVREOLJDWzULHVGHOPzGXOUHDOLW]DGHV
Cursos prevists:
6
Cursos organitzats: 6
Cursos realitzats: 4
Total hores/cursos realitzats:
Places convocades:
Certificats d’assistència:

Grau d’execució del pla: 66,7%
5
205
131

Certificats/convocats:

Cost total:
0¤



7RWDOG DFFLRQVIRUPDWLYHVRUJDQLW]DGHVLDQXOÂODGHV
Cursos anul·lats:

0

Hores anul·lades:

0

Places anul·lades:

0

Cost previst:
0¤

7RWDOG DFFLRQVSXQWXDOV

Cursos finançats: 0
Total inscrits:

0

Cost total:

0¤
$SOLFDFLyGHOIRQVG¶DFFLyVRFLDO

Imports d’acció social 2003 (proposta de liquidació)

63,9%

Concepte
Pressupost d’acció social UIB*
Assegurança de vida (Axa)**
Ajudes per viduïtat/orfenesa
Ajudes per estudis oficials
Ajudes per minusvalideses
Ajudes per assistència sanitària
Assegurances de professors
convidats***

Import en
euros
0,00
29.489,50
1.352,28
11.355,56
2.663,80
33.085,13
3.500,00

84.554,54
55.065,04
53.712,76
42.357,20
39.693,40
6.608,27
3.108,27
3.108,27

Notes:
*
Consignat als pressuposts de la UIB
**
Informació del Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura
***
Dades estimatives per 2004 (pagats 1.371,70 fins a 08/2004)
Nota: El Consell de Direcció el dia 6 d'abril de 2004 aprovà la liquidació
provisional i autoritzà el pagament dels imports de les ajudes concedides.



$FFLRQVDGPLQLVWUDWLYHVGHFRQVROLGDFLyGHODSODQWLOOD
$&7,9,7$76'(6(192/83$'(6$/¶¬5($'(3$6'(/6(59(,'(
3(5621$/'85$17(/&856$&$'Ê0,&
(memòria feta l’1 de setembre de 2004)

  3(5621$/ '¶$'0,1,675$&,Ï , 6(59(,6 )81&,21$5, LQFORVRV HOV
LQWHULQV 
Nombre de personal funcionari a setembre de 2004
Grup

Nombre

A

6

B

11

C

56

D

115

E

2

7RWDO 



1.1. Resolució del Rectorat del dia 25 de novembre de 2003 per la qual es
convoca concurs de trasllat per a la provisió d’un lloc de treball de personal funcionari
d’aquesta universitat. Resolució 6456, FOU 228, de 12 de desembre de 2003.

1.2. Resolució del Rector del dia 3 de març de 2004 per la qual es resol el
concurs per a la provisió de llocs de treball convocat per Resolució del Rector del dia 25
de novembre de 2003. Resolució 6577, FOU 233, de 19 de març de 2004.
1.3. Resolució del Rector del dia 6 d’abril de 2004 per la qual es convoquen
proves selectives d’accés al grup D pel torn lliure, per a l’ingrés a l’escala auxiliar
administrativa d’aquesta universitat.
1.4. Resolució del Rector del dia 6 d’abril de 2004 per la qual es convoquen
proves selectives d’accés al grup C pel torn lliure, per a l’ingrés a l’escala auxiliar de
biblioteca d’aquesta universitat.
  3(5621$/ '¶$'0,1,675$&,Ï , 6(59(,6 /$%25$/ LQFORVRV HOV
LQWHULQVLFRQWUDFWDWV 

Nombre de personal laboral a setembre de 2004
Grup

Nombre

I

42

II

23

III

57

IV.1

27

IV.2

106

7RWDO 




2.1. Resolució del procediment del concurs oposició restringit de les places
convocades per Resolució del dia 8 d’abril de 2003 i la correcció d’errors del dia 15
d’abril de 2003.
2.2. Resolució del Rectorat del dia 21 d’octubre de 2003 per la qual es fa pública
l’adjudicació de les places convocades a concurs oposició restringit per Resolució del
dia 8 d’abril de 2003 i la correcció d’errors del dia 15 d’abril de 2003.
2.3. Resolució del Rectorat del dia 3 de març de 2004 per la qual es resol el
procediment del concurs oposició lliure de les places convocades per Resolució del dia
11 de juliol de 2003. Resolució 6578, FOU 233, de 19 de març de 2004.
2.4. Resolució del Rectorat del dia 24 de març de 2004 per la qual es fa pública
l’adjudicació de les places convocades al concurs oposició lliure per Resolució del dia
11 de juliol de 2003.



$/75(6

3.1. Acord normatiu del dia 5 de novembre de 2003 pel qual s’aproven les
normes reguladores de les vacances, els permisos i la jornada del personal

d’administració i serveis funcionari de la UIB. Resolució 6379, FOU 226, de 14 de
novembre de 2003.
Acta de la Comissió Paritària del dia 5 de desembre de 2003 en la qual es
modifica el títol VI del conveni col·lectiu del personal laboral d’aquesta universitat, el
qual regula les vacances, els permisos i la jornada del personal laboral d’aquesta
universitat.

3.2. Acord normatiu. Aprovació de diverses modificacions de la relació de llocs
de treball per al personal funcionari i laboral de la Universitat de les Illes Balears de
l’any 2003. Resolució 6432, FOU 228, de 12 de desembre de 2003.
3.3. Acord normatiu del dia 18 de desembre de 2003 pel qual s’aproven diverses
modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral
d’administració i serveis de la UIB. Resolució 6460, FOU 229, de 22 de desembre de
2003.
3.4. Acord normatiu del dia 18 de desembre de 2003 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 2004. Resolució 6461, FOU 229, de 22 de desembre de 2003.
3(5621$/'2&(17,,19(67,*$'25


&LQTXq DQ\ G¶DSOLFDFLy GH O¶$FRUG HQWUH OD &RQVHOOHULD G¶(GXFDFLy L &XOWXUD GHO
*RYHUQGHOHV,OOHV%DOHDUVHOVVLQGLFDWVDPEUHSUHVHQWDFLyDOD-XQWDGHO3',GHOD
8,% 67(, L &&22 L OD 8QLYHUVLWDW GH OHV ,OOHV %DOHDUV VREUH FRPSOHPHQWV
UHWULEXWLXVSHUDODPLOORUDLSURPRFLyGHOSURIHVVRUDWGHOD8,%
 Acord executiu 6880, del dia 25 de maig de 2004, pel qual s’obre un període per
presentar les sol·licituds d’avaluació del complement retributiu d’estímul a la
docència i a la formació permanent del docent. FOU 238, de 28 de maig de 2004.
 Acord executiu 6881, del dia 25 de maig de 2004, pel qual s’obre un període per
presentar les sol·licituds d’avaluació del complement retributiu de reconeixement i
especialització dels professors titulars d’escola universitària. FOU 238, de 28 de
maig de 2004.
 Acord executiu 6882, del dia 25 de maig de 2004, pel qual s’obre un període per
presentar les sol·licituds d’avaluació del complement retributiu d’estímul i
reconeixement de l’activitat en investigació. FOU 238, de 28 de maig de 2004.
 Acord executiu 6883, del dia 25 de maig de 2004, pel qual s’obre un període per
presentar les sol·licituds d’avaluació del complement retributiu d’estímul i
reconeixement de l’excel·lència en investigació. FOU 238, de 28 de maig de 2004.
3ULQFLSDOVDFWLYLWDWVUHDOLW]DGHVSHUO¶2ILFLQDGH3ODQLILFDFLyL3URVSHFWLYD


0HPzULDGHOFXUV


•

,,3ODGHTXDOLWDWGHOHVXQLYHUVLWDWV. En el marc del Pla de qualitat
han realitzat el procés d’avaluació institucional les titulacions i els
serveis següents:
o Llicenciatura en Història de l’Art
o Llicenciatura en Filologia Catalana
o Llicenciatura en Filologia Hispànica
o Diplomatura en Treball Social
o Mestre del centre adscrit Alberta Giménez
o Servei de Comptabilitat i Pressuposts
o Centre de Tecnologies de la Informació

• 3URJUDPD G¶DYDOXDFLy LQVWLWXFLRQDO GH O¶$JqQFLD 1DFLRQDO
G¶$YDOXDFLyL$FUHGLWDFLy. Per primera vegada des que es va crear,
l’ANECA va fer una convocatòria d’avaluació institucional; hi ha
participat una titulació de la UIB, la llicenciatura en Bioquímica.
• 3URJUDPD G¶DFUHGLWDFLy 3URMHFWH 3LORW . L’Agència
Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) va
convocar un projecte pilot d’acreditació per definir les bases per
establir el model d’acreditació dels ensenyaments conduents a
l’obtenció de títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori
nacional. Els estudis de Biologia i de Dret han estat els que han
participat en la convocatòria de l’ANECA amb l’objectiu de validar
el model d’acreditació.
• (QTXHVWDG¶LQVHUFLyODERUDO. L’Agència Nacional d’Avaluació de la
Qualitat i Acreditació (ANECA) i la Universitat de les Illes Balears
varen signar un contracte el 25 de novembre de 2003 per aplicar i
utilitzar una enquesta d’inserció laboral elaborada per l’ANECA en
el marc del seu Programa d’avaluació institucional. L’enquesta està
inspirada en el projecte de la Unió Europea «Educació superior i
ocupació dels titulats universitaris a Europa» (projecte CHEERS).
S’han enquestat la totalitat dels graduats de l’any 2000 de les
titulacions i especialitats següents:
o Facultat de Ciències:
• Llicenciat en Biologia
• Llicenciat en Bioquímica
• Llicenciat en Física
o Facultat d’Educació:
• Llicenciat en Pedagogia
• Llicenciat en Psicopedagogia
• Diplomat en Educació Social

• Mestre (especialitat d’Educació Física)
• Mestre (especialitat d’Educació Infantil)
• Mestre (especialitat d’Educació Primària)
• Mestre (especialitat de Llengua Estrangera)
• Mestre (especialitat d’Educació Musical)
o Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
• Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses
• Llicenciat en Economia
o Escola Universitària d’Estudis Empresarials
• Diplomat en Ciències Empresarials
• $YDOXDFLy GHOV FXUVRV GHO 3OD GH IRUPDFLy. Com ja és habitual,
l’OPP ha avaluat tots els cursos del Pla de formació 2004.
• 4HVWLRQDULV G¶RSLQLy GHOV DOXPQHV VREUH OD WDVFD GRFHQW GHO
SURIHVVRUDW. El curs 2003-2004, a diferència dels anys anteriors,
només s’han recollit les opinions dels alumnes que cursen
assignatures de primer quadrimestre impartides per professors dels
departaments següents:

o
o
o
o
o
o
o
o

Infermeria i Fisioteràpia
Filologia Catalana i Lingüística General
Filologia Espanyola, Moderna i Llatina
Filosofia i Treball Social
Ciències de l’Educació
Ciències de la Terra
Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Psicologia

• $VVHVVRUDPHQW IRUPDFLy L VXSRUW DOV SURFHVVRV GH FHUWLILFDFLy
,62. L’Oficina de Suport a la Recerca, el Servei de Biblioteca i
Documentació i algunes seccions de la Fundació UniversitatEmpresa han iniciat el procés de certificació ISO.
• )RUPDFLy HQ PDWqULD GH TXDOLWDW. 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
• &RQWURO GH FRQFHVVLRQDULV. Principals tasques realitzades el curs
2003-2004:
o Coneixement de les obligacions i els deures contractuals de
cada concessionari sobre la tasca que ha de desenvolupar cada
empresa
o Gestió de les bústies de suggeriments
o Coordinació entre les empreses concessionàries i la UIB
o Informació a la comunitat universitària, tant als taulers de cada
edifici com a la pàgina web de la UIB
• 6XSRUWPHGLDPELHQWDO
• (VWDGtVWLFDLSURVSHFFLy. 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.

,QVWLWXFLyRHPSUHVDGHPDQGDQW
ANECA (avaluació institucional i
acreditació)
Ministeri d’Educació, Cultura i
Esports
Consell de Coordinació Universitària

,QIRUPDFLyGHPDQDGD
Taules i indicadors
Estadística universitària

Estadístiques i indicadors de: oferta,
demanda, matrícula, graduats i
ajudes a l’estudi
Recerca Estadística

CRE
(Centre
de
Econòmica)
Administració municipal
UIB: Institut de Ciències de
l’Educació
UIB: diversos òrgans, unitats i
persones
II Pla de qualitat de les universitats

Dades universitàries en general
Manteniment de l’aplicació
cursos de reciclatge de català
Suport estadístic puntual

de

Suport estadístic per als processos
d’avaluació institucional
UIB: qüestionaris d’opinió dels Planificació d’horaris d’enquestes de
alumnes
professorat
UIB: control de concessionaris
Suport estadístic i tècnic

UIB: suport mediambiental

Suport estadístic i tècnic


11. Fundacions i altres entitats
11.1. LA 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 només 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 en base a 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 de especialització professional de la UIB.
3.Gestió i participació en projectes emmarcats en programes i iniciatives
europees sobre temes relacionats amb la formació i amb el món empresarial.
Realització de projectes nacionals mitjançant convenis amb empreses,
SOIB, 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.

6.Inserció laboral dels postgraduats.

SEU DE LA FUEIB: EDIFICI JAVIER COLL
L’adreça actual de la seu de la Fundació 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.
Durant aquest curs acadèmic, una 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.
PATRONS DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA DE LES
ILLES BALEARS:
Membres nats:
President: Rector de la Universitat de les Illes Balears, doctor Avel·lí Blasco Esteve
Vicepresident: president del Consell Social de la UIB, doctor Miquel Triola i Fort
Elegits per la Junta de Govern del dia 24 de maig de 1996:
- Doctor Eugeni Aguiló Pérez, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement
d’Economia Aplicada
- Doctor Felicià Grases Freixedas, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement
de Química Analítica
- Doctor Jaume Sureda Negre, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement de
Didàctica i Organització Escolar
Elegits per Junta de Govern del dia 21 de juliol de 2000:
- Doctor Pere M. Deyà Serra, catedràtic d’universitat de l’àrea de Química Orgànica
Elegit per Junta de Govern del dia 5 de novembre de 2003:
- Doctor Josep Ignasi Aguiló Fuster, vicerector de Planificació Econòmica
administrativa
Membre nat:

- Vicerector d’Investigació i Política Científica, doctor Francisco Muñoz Izquierdo
Elegits pel Consell Social el dia 24 de març de 2004
- Director general de la Caixa de Balears «Sa Nostra», actualment senyor Pere Batle
Mayol
- Delegat general de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona «La Caixa»,
actualment senyor Josep Francesc Conrado de Villalonga
- Senyor Josep Oliver Marí, president de CAEB i empresari
- Director general de Comunicació i Relacions Institucionals de l’empresa Sol
Melià, senyor Jaime Puig de la Bellacasa
- Senyor Vicenç Rotger Rabassa, empresari, conseller delegat de l’empresa
Distribuïdora Rotger, SA
- President de la Unió Professional de Balears, actualment el senyor Enrique Sala
O’shea
Elegits pel Patronat (cooptats)
1997
- Conseller de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears, actualment Hble.
Sr. Cristóbal Huguet Sintes
- Senyora Kerstin Englund, empresària
2004
- Senyor Llorenç Huguet i Rotger, catedràtic de la UIB i actual president de la
Caixa de Balears «Sa Nostra»
- President de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca,
Eivissa i Formentera, actualment el senyor Miquel Lladó Oliver

FORMACIÓ DE POSTGRAU I ESPECIALITTZACIÓ DE LA UIB
COFINANÇADA PEL FONS SOCIAL EUROPEU I EL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS 2003-2004

Formació de posgrau i d’especialització
Objectiu 3 – eix 5: Formació d’investigadors
Títol del curs
Duració
(hores)
1. Curs de Medi Ambient i
Turisme Sostenible:
L’Aportació de les Energies
Renovables
2. Curs de Tècnic en Estudis
d’Impacte Ambiental
3. Especialista Universitari en

150
195
260

Alumnes

*
20
20

Enologia. Títol de Postgrau de
la UIB (26 crèdits)
4. Especialista Universitari en
Bioinformàtica. Títol de
Postgrau de la UIB (20.6
crèdits)
5. Especialista Universitari en
Bioquímica Ecològica i
Contaminació. Títol de
Postgrau de la UIB (26.5
crèdits)
6. Especialista Universitari en
Software Obert i Software
Lliure. Títol de Postgrau de la
UIB (21.4 crèdits)
7. Especialista universitari en
Tècniques Avançades
d’Investigació en el Modelatge
de Sistemes Web. Títol de
Postgrau de la UIB (20.1
crèdits)
8. Curs de Programació en
Llenguatge Java J2SDK
Orientat a Internet i Bases de
Dades
9. Especialista Universitari en
Formació d’Investigadors i
Desenvolupadors de les Noves
Tecnologies. Títol de Postgrau
de la UIB (25.6 crèdits)
10. Especialista Universitari en
Animació de Personatges 3D
per a Produccions Audiovisuals.
Títol de Postgrau de la UIB
(38.5 crèdits)
11. Curs d’Anàlisi del Risc
d’Inundació a Cursos
Mediterranis III. Títol de
Postgrau de la UIB (19.6
crèdits)
12. Especialista Universitari en
Productes Naturals. Aspectes
Botànics i Químics. Producció,
Optimització i Usos
Terapèutics. Títol de Postgrau
de la UIB (24 crèdits)
13. Especialista Universitari en

206

14

265

18

214

*

201

*

204

15

256

16

385

14

196

*

240

*

285h
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Anàlisi d’Aigües

docència
(134 Per
alumne.)

*Matrícula oberta
Dades provisionals a juny de 2004
Empreses / Departament de Relació amb OTRI

Encarregat de promoure i gestionar, a l’àrea R+D+I, les relacions Universitat-empresa. Per
assolir aquest objectiu presta els següents serveis:
-

Assessorament en la creació i desenvolupament d’empreses de base tecnològica
(VSLQRIIV acadèmics).
Assessorament a les empreses en la recerca de línies de finançament i suport en la
presentació de projectes de R+D+I.
Formació i implantació d’eines de gestió de la innovació.
Transferència de resultats d’investigació de la Universitat de les Illes Balears.
Recerca de socis tecnològics.

Projectes engegats durant el curs acadèmic 2003/2004

- “Desarrollo de una metodología de extracción de ideas empresariales a partir del
conocimiento generado en los centros de investigación”. (MCYT. Ref: R-LAC-OTR-20020126-B1-C02-02)
-“Implantació de la metodologia Anàlisis de Valor en sis hotels de Balears”. (Pla de
Consolidació i Competitivitat de la PIME. Ref: BA-2003-REDI-0002-O)
-“Accions de suport a les relacions Universitat-Empresa” (Fons Social Europeu.
Conselleria de Treball i Formació)
-“Curso de Formación de Técnicos de OTRI 2003”. (MCYT. Acción Especial Ref:
SEC2002-10619-E)
-“PROYECTO TURINNOVA: Incrementar la competitividad de las PYMES del sector
turístico mediante la aplicación de la metodología de Análisis del Valor”. (Pla de
Consolidació i Competitivitat de la PIME Suprarregional. Ref: BA-2002-SUPR-0001-O)
-“Plan de Actuación Coordinado: Hacia la calidad total de los servicios”(MCYT.
OTRI2003-0098-B-C02-02)
-“Plan de Actuación Coordinado: Fomento de la I+D+I y la Transferencia de Tecnología en
la Industria del Turismo (FIDITUR)”. (MCYT. OTRI2003-0105-B-C03-01).
-“Accions de suport a les relacions Universitat-Empresa” (Fons Social Europeu.
Conselleria de Treball i Formació)

-“Apoyo a las PYME en su participación en el VI PM de la UE” (PROFIT en colaboració
amb la Red FUE).
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Nombre de projectes: 118 ...............................................................Import: 1.390.137,11¼
FORMACIÓ DE POSTGRAUS I ESPECIALITZACIÓ DE LA UIB


EXPERT UNIVERSITARI
II ExU Dret Civil Balear
I ExU en Protecció del Medi Ambient
I ExU en Gestió Ambiental de l’Empresa
I ExU en Relacions Laborals: la pràctica judicial
I ExU en Balneoterapia, SPA, Imatge i Salut
TOTAL
ESPECIALISTES UNIVERSITARIS
IV EU en Interpretació Ambiental I del Patrimoni: Comunicar, Participar, Gaudir
(amb col·laboració amb la UOC)
I EU en Implantologia Oral (2n any)
I EU en Estètica Dental (2n any)
VI EU Medicina Estètica. Aspectes Intervencionistes
VI EU Medicina Estètica. Aspectes Mèdics
VIII EU en Dret Urbanístic i Ordenació del Territori
VI EU Gestió Empresarial:Qualitat i el Medi Ambient
II EU en Cooperació per al Desenvolupament
IV EU en Disseny i Realització de Mitjans Didàctics Multimèdia (a distància i
amb col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili)
IV EU Emergències i Assistència Sanitària en Catàstrofes
VI EU en Salut Laboral
I EU en Sistema Impositiu i Procediments Tributaris. EIVISSA
II EU Gestió d'Empreses Financeres (1r any)
TOTAL
MÀSTERS UNIVERSITARIS
I MU en Mediació familiar (2n any)
VI MU Gestió Empresarial: Qualitat i Medi Ambient
I MU en Odontologia Estètica (2n any)
I MU en Anàlisi i Tractament de conflictes en la societat actual (2n any)
X MU Hisenda Pública, Sistema Impositiu i Procediments Tributaris
IX MU en Gestió Turística
VI MU Medicina Estètica
V MU en Direcció d'Empreses de Serveis

VI MU en Tecnologia Educativa: Disseny de materials i entorns de formació(a
distància i amb col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili)
VI MU Salut Laboral
VI MU Salut Laboral (especialitats)
TOTAL
ALTRES CURSOS
Curs de Preparació per a les proves d’acces a la Universitat majors 25
Curs de Gestió d’ONG’S
Curs d’Actualització Professional en Maneig Conductes Problema dins l’Aula
Analysis of multistate capture-recapture data: modeling incomplete individual
histories
Seminari sobre el síndrome d'alienació parentiva en processos de separació i
divorci
Seminari: La mediacio escolar
Seminari: Mediació en famílies interculturals
Seminari:Mediació i gènere
Seminari: Mediació i interculturalitat
Seminari: Conflictes de parella : violència i maltractament
Seminari: La mediació segons el model circular –narratiu
Seminari sobre acords econòmics i mediació
Seminari: Identitat i narrativa: cartes per a la navegació en el coflictes de parella
Seminari: la mediació a l'empresa familiar
Curs de tècniques de comunicació per a ONG
Curs de Tècniques d'Inserció Professional per a Universitaris
Sistema de gestió Mediambiental de l'Empresa Turística
Curs de Suport Vital Avançat
TOTAL
* A partir del curs 2003-2004 les jornades, seminaris i congressos s’han gestionat
des de la Fundació General UIB
Dades provissionals a juny de 2004

11.2. IMEDEA
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 Interdisciplinària i Recursos Naturals)
i altres línies d'investigació adscrites a la direcció.
L’any 2003 les dades numèriques han estat les següents:
PERSONAL
Professors d’investigació: 4
Investigadors científics: 6
Científics titulars: 8
Catedràtics: 9
Professors titulars: 10
Altres professors: 4
Personal laboral: 16
Investigadors contractats: 7
Personal laboral amb càrrec a projecte: 14
Becaris amb càrrec a projecte: 12
Becaris predoctorals: 30
Becaris postdoctorals: 5
Personal connex i de serveis (funcionaris): 7
Altres: 1
PROJECTES DE RECERCA
Unió Europea: 24
Pla nacional: 51
Pla general del coneixement (PGC): 0
Comunitats autònomes: 24
Altres: 16
INVESTIGACIÓ CONTRACTADA I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ
Amb institucions públiques: 8
Amb empreses o institucions privades: 2

Cooperació internacional (convenis bilaterals): 5
CURSOS PER A POSTGRADUATS
Doctorat: 2
Alta especialització: 4
Seminaris: 68
PUBLICACIONS
Science Citation Index (SCI): 101
No SCI: 32
Obres col·lectives (llibres): 21
Monografies: 1
CONGRESSOS I REUNIONS
a) Nacionals
Ponències: 4
Comunicacions: 7
Pòsters: 5
b) Internacionals
Ponències: 15
Comunicacions: 59
Pòsters: 53
Tesis doctorals llegides: 8

,0('($

INSTITUT MEDITERRANI D’ESTUDIS AVANÇATS

Director:
Dr. Joaquín Tintoré Subirana
Gerent:
Sra. Inmaculada Carbonell Boscá
Director Departament de Recursos
Naturals:
Dr. Damià Jaume
Director Departament de Física
Interdisciplinar:
Dr. Maximino San Miguel
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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
DEPARTAMENT DE FÍSICA INTERDISCIPLINÀRIA
Director del Departament
Maximino San Miguel Ruibal
Investigadors de plantilla
Salvador Balle
Montserrat Casas
Pere Colet
Emilio Hernández-García
Manuel Matías
Oreste Piro
Llorenç Serra
Raúl Toral
Personal Permanentment associat
Claudio Mirasso
Tomàs Sintes
Investigadors contractats i becaris postdoctorals
Gustavo Català
Cristóbal López
Víctor M. Eguíluz
Josep Mulet
Francesco d'Ovidio
Ivan Rabbiosi
Alessandro Scire
Pierre Scotto
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Becaris predoctorals i estudiants de tercer cicle
Pau Amengual
Damon Centola
Juan José Cerdá
Marzena Ciszak
Yanne Chembo
Iacyel G. da Silva
Luca Furfaro
Damià Gomila
Francesco Marino
Krzysztof Suchecki
Claudio Tessone
Idan Tuval
Raúl Vicente
Roberta Zambrini

Personal de recolzament
Sergio Gonzalez
Ainhoa Huici
Pascual López
Sebastià Matas
Sergio Sarrión

Visitants i sabátics
Prof. Jürgen Kurths
Horacio Wio
Prof. Dr. Dante R. Chialvo
Dr. Peter Richmond
Sra. Judit Schneider
Dr. Anxo Sánchez
Prof. Jean-Pierre Boon
Prof. Tamas Tél
Prof. Peter Hänggi
Prof. Marcel Ausloss
Dr. Preben Alstrom
Dr. Ronald Ribotta
Dr. Laurent Larger
Dr. Ingo Fischer
Dr. Angel Valle
Prof. Jesper Morks
Prof. Gaspar Orriols
Prof. Constantino Tsallis
Dr. Majid Taki
Sr. Konstantin Klemm

Institut für Physik, Universität Potsdam.
Centro Atomico Bariloche, Argentina.
Universidad de California, Los Angeles.
Trinity College, Dublín, Irlanda.
Universität Potsdam, Alemania.
Universidad Carlos III, Madrid.
Université Libre de Bruxelles, Bélgica.
ELTE University, Budapest.
U. Augsburg, Alemania.
U. Liege, Bélgica.
Niels Bohr Institute, Copenhague, Dinamarca.
ENS Paris, Francia.
Université de Franche-Comté, Besançon, Francia.
Technical University of Darmstadt, Alemania.
Instituto de Física de Cantabria (CSIC-UC).
Technical University of Denmark, Lyngby, Dinamarca.
Dpto. Física, Universitat Autónoma de Barcelona.
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Rio de Janeiro,
Brasil.
Université de Lille, Francia.
Interdisciplinary Centre for Bioinformatics, U. Leipzig,
7
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Prof. Luis Vázquez
Prof. Wulf Lange
Prof. Gian Luca Oppo
Dr. Jaume Casademunt
Sr. Joao Lopes
Prof. Ramón Vilaseca
Prof. Steve Barnett
Prof. Paolo Tombesi
Dr. Gonzalo Izús
Dr. Esteban Moro
Sra. Silvia de Monte
Dr. Andrea Puglisi
Prof. John M. Lopez
Dr. Matías Travizano
Sra. Judit Schneider
Sr. Konstantin Klemm
Dr. Changsong Zhou
Dr. Adilson E. Motter
Dr. W. Korneta
Prof. Ehud Meron
Dr. Juan M. López
Prof. L.M. Pismen
Prof. Mark Saffman
Dr. Ernesto Nicola
Dr. Marcelo Kuperman
Dr. Dante R. Chialvo
Dr. Manuel de Llano

Alemania.
Universidad Complutense de Madrid.
Universität Münster, Alemania.
University of Strathclyde, Glasgow, Escocia.
Universidad de Barcelona.
Universidade do Porto, Portugal.
Universitat Politecnica de Catalunya.
University of Strathclyde, Glasgow.
Università di Camerino, Italia.
Universidad de Mar del Plata, Argentina.
Univ. Carlos III, Madrid.
Technical University of Denmark, Lyngby, Dinamarca.
Università di Roma, Italia.
Arizona State University, Tempe, EEUU.
Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Universität Potsdam, Alemania.
Interdisciplinary Centre for Bioinformatics, Universität
Leipzig, Alemania.
Institute of Physics, Universität Potsdam.
Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems,
Dresden, Germany.
Radom University, Polonia.
Ben Gurion University, Israel.
Instituto de Física de Cantabria (CSIC-UC).
Israel Institute of Technology (Technion), Haifa, Israel.
University of Wisconsin, Madison, EEUU.
Dept. Estructura i Constituients de la Materia, Universidad
de Barcelona.
Centro Atómico Bariloche e Instituto Balseiro, Argentina.
UCLA and Northwestern University, EEUU.
Instituto de Investigaciones en Materiales, UNAM,
México.
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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 laser diode
transmitters. V Programa Marco, Unió Europea. IST-2000-29683. Cofinanciat pel
Plan Nacional I+D: TIC2001-4484-E, TIC2002-10328-E Y TIC2001-4572-E.
(2001 - 2004).
SAN MIGUEL, M. QUANTIM. Quantum Imaging. V Programa Marco, Unió Europea.
IST-2000-26019. (2001 - 2004)
SAN MIGUEL, M. VISTA. VCSELs for Information Society Technology Applications.
V Programa Marco, Unió Europea. RTN1-1999-00279. (2000 - 2004)
SAN MIGUEL, M. QUANTIM-CICYT. Quantum Imaging. Acciones Especiales.
Gobierno Central (CICYT). BFM2001-4180-E. (2002 - 2003)
SAN

MIGUEL, M. QUIPCRONE. Quantum information processing and
communication network of excellence. Network of Excellence (NoE), Unió
Europea. IST-1999-29064. (2000 - 2004)

SAN MIGUEL, M. EXYSTENCE. The network of excellence for complex systems.
Network of Excellence (NoE), Unió Europea. IST-2001-32802. (2002 - 2004)
SAN MIGUEL, M. Physics of Risk. Projecte plan COST. Unió Europea. COST
ACTION P10. (2003 - 2005)
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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,
Govern Central (CICYT). TIC2002-04255-C04-03. (2003 - 2005)
HERNÁNDEZ, E. IMAGEN. Procesos de transporte, campos de velocidades y análisis
de estructuras oceánicas mediante imágenes de satélite. Plan Nacional I+D,
Govern Central (CICYT). REN2001-0802-C02-01/MAR. (2001 - 2004)
MARTÍNEZ, V. Competición, coordinación y cooperación de agentes en redes
complejas. Plan Nacional de I+D, Govern Central (CICYT). BFM2002-04474C02-01. (2002 - 2003)
SAN MIGUEL, M. CONOCE. Cooperación y fenómenos no lineales en sistemas
complejos extendidos. Programa Nacional Promoción General del Conocimiento,
Govern Central (CICYT). BFM2000-1108. (2001 - 2004)
SAN MIGUEL, M. Red Temàtica Dinàmiques no lineals d'autoorganització espaitemporal. Generalitat de Catalunya. 2000XT0005. (2001 - 2004)
SAN MIGUEL, M. Polarization patterns and fluctuations in nonlinear optical systems.
Acción Integrada Hispano-Alemana, Govern Central (CICYT).. HA2000-0012.
(2001 - 2003)
SAN MIGUEL, M. Estructuras localizadas en cavidades ópticas no lineales. Acción
Integrada Hispano-Italiana, Govern Central (CICYT). HI2000-0027. (2001 2003)
SAN MIGUEL, M. Colaboració Física Interdisciplinar-IMEDEA/Dpto. Filosofía UIB.
Govern Balear. (2002 - 2003)
SAN MIGUEL, M. Grup de Investigació competitiu de Física Interdisciplinar. Ajuda a
la investigació. Govern Balear. (2002 - 2004)
TORAL, R., MATÍAS, M. Sincronización en sistemas físicos y biológicos. Plan
Nacional de I+D, Govern Central (CICYT). BFM2001-0341-C02-01 y BFM20010341-C02-02. (2001 - 2004)

Finançats per altres organismes
SAN MIGUEL, M. PHASE. Phase Domains and Spatial Solitons in Nonlinear Optics.
Xarxa 84 de la European Science Foundation. (2000 - 2003)
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SAN MIGUEL, M. Efectos constructivos del ruido en sistemas dinámicos y sistemas
extendidos. Cooperación CSIC-CONICET (Argentina), CSIC. 2002AR0012.
(2002 - 2003)
SAN MIGUEL, M. STOCHDYN. Stochastic dynamics: fundamentals and applications.
European Science Foundation. (2002 - 2007)

Projectes de recerca aplicada i desenvolupament
BALLE, S. Desarrollo de un interferómetro de Hartmann-Shack para aberrometría
ocular. Ajudes especials de recerca, desentvolupament tecnològic i innovació del
Govern Balear, Govern Balear. Cofinanciado por el CSIC: Desarrollo de un
sensor de frente de onda de Hartmann-Shack en configuración abierta. (2003 2004)
CONFERÈNCIES I CONGRESSOS
Conferències convidades
HERNÁNDEZ, E. Population dynamics in flows: Excitability, persistence.Conferència
"Kolmogorov's legacy in Physics: One century of Chaos, Turbulence, and
Complexity", Trieste, Italia. 8 al 12 Setembre.
MATÍAS, M. Transition to High-Dimensional Chaos in Coupled Chaotic
Oscillators.Workshop Synchronization and Complex Dynamics in Networks with
Applications in Ecology. Potsdam, Alemania. 17 al 19 Juliol.
MARTÍNEZ, V. Complexity and Criticality in Networks. The Annual Computational
Neuroscience Meeting CNS 2003, Alacant. Juliol 2003.
MIRASSO, C. Ghost resonance in an excitable semiconductor laser. SIAM Conference
on Dynamical Systems, Snowbird, Utah, USA. 27-31 Maig 2003.
MIRASSO, C. Ghost resonance in a semiconductor lasers operating in an excitable
regime. SPIE Meeting on Fluctuation and Noise in Photonics and Quantum
Optics, Santa Fe, New Mexico, USA. 1 al 4 Juny.
MIRASSO, C. Synchronization of chaotic semiconductor lasers: a theoretical
analysis.Optical Society of America Annual Meeting, Tucson, Arizona, USA. 5 a
9 Octubre.
PIRO, O. Bailout Embeddings, Targetting KAM Tori and Hamiltonian Blow-out
Bifurcations.
SIAM Conference on Dynamical Systems, Snowbird, Utah, USA. 27 al 31 Maig.
PIRO, O. The dynamic of finite-size neutrally bouyant particles. SIAM Conference on
Dynamical Systems, Snowbird, Utah, USA. 27 al 31 Maig.
SAN MIGUEL, M. Dynamics of culture, noise and social networks. Conference on the
Dynamics of Societies, Multimode lasers, patterns and nuclear interference. Paul
Mandel 60th birthday, Academy of Sciences, Bruselas. Abril 2003.
SAN MIGUEL, M. Transitions to global culture from a statistical physics viewpoint.
German Physical Society March Annual meeting, AKSOE”, Dresden, Alemania.
Març 2003
SCIRÉ, A. Modellizzazione di strutture VCSEL: stato dell'arte e nuovi risultati.
FOTONICA 2003, 8ª Convegno Nazionale sulle tecniche fotoniche nelle
telecomunicazioni,Riva del Garda, Italia. 7 al 9 d’Abril, 2003.
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TORAL, R. Discrete Ratchets and the Parrondo’s Paradox. Nanoscale Dynamics,
Coherence and Computation annual meeting, Cala Viñas, Mallorca. 1 a 4 Octubre.
WIO, H. Far from Equilibrium Potentials and Stochastic Resonance in Spatially
Extended Systems.Seminar of the Intern. Research Training Group on NonEquilibrium Phenomena and Phase Transitions in Complex Systems, Benasque,
Espanya. 11 al 17 Setembre.
WIO, H. New Aspects on Noise Induced Phase Transitions and Coupled Brownian
Motors.9th. Latin American Workshop on Nonlinear Phenomena, Salvador the
Bahia, Brasil. 28 setembre al 3 d’octubre.
Organització de Congressos
COLET, P. Membre del subcomité EC-Nonlinear Interaction and Space-time
Dynamics, de la European Quantum Electronics Conference. Munich, Alemania.
22 al 27 Juny.
MIRASSO, C.Membre del subcomité EA-Semiconductor lasers, de la European
Quantum Electronics Conference. Munich, Alemania. 22 al 27 Juny.
SAN MIGUEL, M.Membre del Comité Científic de la Reunion del centenario de la
Real Sociedad Española de Física. Juliol 2003.
PIRO, O.Organisador del congrés “Dynamic Days Europe”, Palma de Mallorca,
España. 24 al 27 de Setembre.
HERNÁNDEZ, E. Miembro del Comité Científic de FISES, Física Estadística 2003,
Pamplona. 23 al 25 d’Octubre.
MATÍAS, M. Membre del Comité Científic de “NDES2004: 12th Internacional IEEE
Workshop on Nonlinear Dynamics of Electronic Systems”, Evora, Portugal. 9 a13
de Maig.

Comunicacions orals a congressos
OCCULT Meeting, Pavia, Italia.14-15 Febrer 2003. “Effect of parameter mismatch on
the synchronization of electrooptical intensity chaos”. Yanne Chembo, Pere Colet,
Laurent Larger.
QUANTIM 2003 Meeting. Varenna, Italia. 5-8 Març, 2003.”Nonclassical polarization
properties of macroscopic light beams in type-II OPO”. R. Zambrini, M. San Miguel,
A. Gatti, L. Lugiato.
FOTONICA 2003, 8ª Convegno Nazionale sulle tecniche fotoniche nelle
telecomunicazioni, Riva del Garda, Italia. 7-9 Abril 2003.“Laser a semiconduttore con
struttura ad anello: risultati sperimentali e modello teorico”. G. Giuliani, R.
Miglierina, S. Donati, M. Sorel, P. Laybourn, A. Scirè, S. Balle.
Asamblea conjunta de la European Geophysical Society y la American Geophysical
Union, Niza, Francia. 7-11 Abril, 2003.“Excitable dynamics in open chaotic flows”.
Emilio Hernández-García.
11th European Symposium On Artificial Neural Networks, Bruges, Bélgica. 23-25
Abril 2003.
“Anticipated synchronization in neuron models”. Marzena Ciszak, Raul Toral, Cristina
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Masoller, Claudio Mirasso, Oscar Calvo.
Midterm VISTA Meeting, Santander. 23-24 Maig, 2003. “Vectorial Chaos
Synchronization and polarization encoding in Self Pulsating VCSELs, VCSELs for
Information Society Tecnology Applications”. A. Scirè, J. Mulet, C. R. Mirasso, J.
Danckaert, Maxi San Miguel.
SIAM Conference on Applications of Dynamical Systems, Snowbird, Utah, USA. 2731 Maig, 2003.
“Excitability of Localized Structures in a Nonlinear Optical Cavity”. Damià Gomila,
Manuel Matías, Pere Colet.
“Inertial effects in 3D flows”. Julyan H.E Cartwright, Marcelo Magnasco, Oreste Piro,
Idan Tuval.
“Transition to High-Dimensional Chaos Through a Global Bifurcation”. Diego Pazó,
Manuel Matías.
8th Annual Workshop on Economics with Heterogeneous Interacting Agents, Wehia
2003, Kiel, Alemania. Maig 2003. “Cultural drift induced diversity in a model for the
transmission of culture”. K. Klemm, V.M. Eguíluz, R. Toral, M. San Miguel.
CLEO-USA, Baltimore. 1-6 Juny 2003. “Operating Regimes of Single Mode Monolithic
aAs/AlGaAs Semiconductor Ring Lasers”. S. Donati, G. Giuliani, R. Miglierina, M.
Sorel, P.J.R. Laybourn, A. Scirè, S. Balle.
EQEC, European Quantum Electronic Conference, Munich. Alemania. 22-27 Juny,
2003 “Operating Regimes and Optical Bistability in InGaAs/InGaAsP and
GaAs/AlGaAs Ring Lasers”. M. Sorel, P.J. Laybourn, G. Giuliani, S. Donati, A. Scirè
“Vectorial Chaos Synchronization and polarization encoding in Self Pulsating
VCSELs”. J. Danckaert, A. Scirè, J. Mulet, C.R. Mirasso, M. San Miguel.
”Coupled-Mode Equations for Monolithic Semiconductor Ring Lasers: Numerical
Solution and Experimental Results” G. Giuliani, R. Miglierina, S. Donati, A. Scirè, S.
Balle, M. Sorel, P.J.R. Laybourn.
”Phase and polarization synchronization in vectorial oscillators”. (Oral y póster). A.
Scirè, P. Colet, M. San Miguel.
“Macroscopic polarization entanglement in type II OPO”. R. Zambrini, M. San
Miguel, A. Gatti, L. Lugiato.
“All-optical image processing with cavity type-II Second Harmonic Generation”. Pierre
Scotto, Pere Colet, Maxi San Miguel.
”Macroscopic polarization entanglement in type II OPO”. R. Zambrini, M. San
Miguel, A. Gatti, L. Lugiato.
”Multi-photon, multi-mode polarization entanglement in parametric down conversion”.
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A. Gatti, L.A. Lugiato, R. Zambrini, M. San Miguel.
“Thermal effects in broad area semiconductor amplifier: excitability, coherence
resonance and phase locking of an excitable sys-tem”. Salvador Bal•le et al.
“Splitted-mode dynamics in 1-defect semiconductor ring laser”. Salvador Bal•le et al.
“Cavity solitons in semiconductor microresonators”. Salvador Bal•le et al.
“Localized structures in edge-emitter semiconductor lasers”. Salvador Bal•le et al.
“Performance comparison of different encoding schemes in chaotic, optical
communication systems”. Raúl Vicente, Y. Chembo Kouomou, Pere Colet, Toni Perez,
Claudio Mirasso.
“Secondary bifurcations of hexagonal patterns in a nonlinear optical, system: alkali
metal vapor in a single-mirror arrangement” D. Gomila, P. Colet, T. Ackermann, E.
Grosse Westhoff, W. Lange.
V Reunión del grupo especializado de coloides e interfases (GECI), Vigo. 3-5 Juliol.
“Interaction of colloidal particles bearing grafted polymer chains onto their surfaces”.
Juan J. Cerdà, Tomás Sintes.
2nd International Conference on Mathematical Ecology, Alcala de Henares. 5-9
Setembre 2003. “Excitable population dynamics under fluid stirring”. Emilio
Hernández-García.
Seminar of the International Research Training Group, Non-Equilibrium Phenomena
and Phase Transitions in Complex Systems, Benasque, España. 11-17 Setembre 2003.
“Non-equilibrium Phenomena and Phase Transitions in Complex Systems Phase
Transition to Synchronization in a Coupled FitzHugh-Nagumo Model”. Claudio J.
Tessone, R. Toral.
Workshop on Dynamics of semiconductor lasers, Weierstrass Institute for Applied
Analysis and Stochastics (WIAS), Berlin, Alemania. 15-17 Setembre 2003. “Influence
of parameter mismatch on the performance of an electro-optical hyperchaotic
communication scheme”. (Oral). Yanne Chembo.
OCCULT Meeting, Metz-Besançon, Francia. 18-21 Setembre 2003. “Effect of
Parameter Mismatch in Chaotic Optical Communication Systems”. Raúl Vicente, Toni
Pérez, Pere Colet, Claudio Mirasso.
“On the Determination of the Mismatch-Induced Bit Error-Rate in an Hyperchaotic
Communication Scheme”. Y. Chembo Kouomou, Pere Colet, Nicolas Gastaud, Laurent
Larger.
European Semiconductor Laser Workshop, Turín, Italia. 19-21 Setembre, 2003
“VCSELs with Littman cavity: single mode operation and transverse mode control”.
Francesco Marino.
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”Excitability of optical cavity solitons”. Damià Gomila, Manuel Matias, Pere Colet.
“Clustering and advection in simple models of population”. Emilio Hernández-García,
Cristóbal López.
“Controlling chaotic transient by targetting escape preimages”. Francesco d’Ovidio
“Experimental Evidence of ‘Canard-regime’ and excitable limit-cycles in a nonlinear
optical system”. Salvador Balle, Gustau Catalàn, Francesco Marino, Oreste Piro, Pedro
Sanchez.
“Experimental study of phase synchronization in the forced Lorenz system”. Antonio
Pujol-Peré, Oscar Calvo, Manuel Matías, Juergen Kurths.
“Limit Cycle Induced by Multiplicative Noise in a System of Coupled Brownian
Motors”. H.S. Wio, S. Mangioni
Optical Society of America Meeting, “Frontiers in Optics”, Tucson, Arizona, EEUU. 59 Octubre 2003. “Chaos control and synchronization in diode lasers”. C. Mirasso, T.
Pérez.
“Fluid-dynamical basis of the embryonic development”. Julyan H.E. Cartwright, Oreste
Piro, Idan Tuval.
- Division of Fluid Dynamics 56th APS Annual Meeting. NYC/New Jersey, USA. 2325 Novembre, 2003. “Electrothermal flow effects in Dielectrophoresis”. Idan Tuval,
Igor Mezic, Oreste Piro.

Pósters presentats a congressos
“Open flow approach to the stable and unstable foli”. J.G. Schneider, V. Fernández, E.
Hernández-García.
“Visualization techniques for geophysical flows”. J.G. Schneider, V. Fernández, E.
Hernández-García.
Ninth Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping 2003, New York,
EEUU, Juny 2003.“Analysis of brain activity as a massively interconnected dynamical
network”. V.M. Eguiluz, M. Baliki, G. Cechi, D.R. Chialvo, A.V. Apkarian.
“Functional large-scale network analysis for chronic pain”. A.V. Apkarian, M. Baliki,
Y. Sosa, V.M. Eguiluz, G. Cecchi, D.R. Chialvo.
”Quantum correlations close to a square pattern forming instability”. Miguel
Hoyuelos, Gian-Luca Oppo, Pere Colet, Maxi San Miguel.
”Quantum fluctuations in superresolving Fourier-microscopy”. Pierre Scotto, Pere
Colet, Maxi San Miguel, M. Kolobov.
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“Spatial quantum correlations in the fluorescence emission of type-I traveling wavesecond harmonic generation”. Pierre Scotto, Maxi San Miguel.
“Polarization dynamics of two lasing modes at threshold in vertical-cavity surfaceemitting lasers”. Salvador Bal•le et al.
“Characterization of the chaos generated by semiconductor lasers , subject to electrooptical and all-optical feedback”. Raúl Vicente, José Luis Daudén, Pere Colet, Raúl
Toral.
Dynamic Days Europe, Palma de Mallorca, España. 24-27 Setembre 2003. “Phase and
polarization synchronization in vectorial oscillators”. A. Scirè, P. Colet, M. San
Miguel.
“Bubbling and on-off intermittency in Bailout Embed”. Julyan H.E. Cartwright,
Marcelo Magnasco, Oreste Piro, Idan Tuval.
“Experimental observation of stochastic resonance”. Claudio Mirasso, Raúl Toral,
Iacyel Gomes.
“Noise induced macroscopic bifurcations in globally coupled maps”. Francesco
d’Ovidio.
“On the derivation of amplitude equations for nonlinear”. Raúl Toral, Claudio Mirasso,
Catalina Mayol.
“Prediction of reconstructed chaotic signal”. Marzena Ciszak, Raúl Toral, Claudio
Mirasso.
“Synchronization and phase transitions in the noisy FitzHugh-Nagumo Model”. Raúl
Toral, Claudio Tessone.
“Characterization of the chaos generated by semiconductor lasers, subject to electrooptical and all-optical feedback”. Raúl Vicente, José Luis Daudén, Pere Colet, Raúl
Toral.
9th. Latin American Workshop on Nonlinear Phenomena, Salvador the Bahia, Brasil. 28
setembre - 3 octubre 2003. “Bulk Mediated Surface Diffusion: The Infinite System
Case”. J.A. Revelli, C.E. Budde, D.Prato, H.S. Wio
“Diffusion in Fluctuating Media: The Resonant Activation Problem”. J.A. Revelli, C.E.
Budde, H.S. Wio
FISES, Física Estadística 2003, Pamplona. 23-25 Octubre 2003. “Phase and
polarization synchronization in vectorial oscillators”. A. Scirè, P. Colet, M. San
Miguel.
”Kerr cavity soliton excitability”. Damià Gomila, Manuel Matias, Pere Colet.
”Quantum correlations in spatially disordered structures”. Roberta Zambrini, Stephen
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Barnett, Pere Colet, Maxi San Miguel.
”Quantum correlations close to a square pattern forming instability”. Miguel
Hoyuelos, Gian-Luca Oppo, Pere Colet, Maxi San Miguel.
”All-optical image processing with cavity type-II Second Harmonic Generation”. Pierre
Scotto, Pere Colet, Maxi San Miguel.
”Numerical approach to superresolution”. Pierre Scotto, Pere Colet, M. Kolobov, Maxi
San Miguel.
“Brownian bug models with neighborhood-dependent reproduction rate: Continuum
description and pattern formation”. Emilio Hernández-García, Cristóbal López.
“Characterization of the chaos generated by semiconductor by semiconductor lasers,
subject to electro-optical and all-optical feedback”. Pere Colet, Raúl Toral, J.L.
Daudén, R. Vicente.
“Efecto de fuentes de ruido no-Gaussianos en transiciones”. Raúl, Toral, Claudio
Tessone, Horacio Wio.
“Globalization and social networks: Nonequilibrium transitions in a model of social
interaction”. Víctor Martínez, Raúl Toral, Maxi San Miguel, Konstantin Klemm.
“Inertial effects in 3D flows”. Julyan H.E. Cartwright, Marcelo Magnasco, Oreste Piro,
Idan Tuval.
“Localidad en la Adopción Social de una Opinión Minoritaria”. Raúl Toral, Claudio
Tessone, Pau Amengual, Horacio Wio y Maxi San Miguel.
“Parrondo's Paradox and the Fokker-Planck Equation”. Raúl Toral, Pau Amengual.
“Adsorción de polímeros semiflexibles sobre superficies homogéneas y heterogéneas”.
Juan J. Cerdà, T. Sintes.
“Validez de las aproximaciones de campo medio en sistemas coloidales densos”.
Tomas Sintes.
“Parameter missmatch influence on the synchronization of chaotic, lasers with electrooptical feedback”. Y. Chembo Kouomou, Pere Colet, Nicolas Gastaud, L. Larger.
“Resonancia de Coherencia Dependiente del Tamaño”. Claudio J. Tessone, R. Toral,
C. Mirasso.
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PUBLICACIONS
Articles en revistes internacionals
Anticipating the response of excitable systems driven by random forcing. M. Ciszak, O.
Calvo, C. Masoller, C. Mirasso and R. Toral. Physical Review Letters, 90, 204102 (1-4)
Vectorial chaos synchronization and polarization message encoding in VCSELs. A.
Scire’, J. Mulet, C.R.Mirasso, J. Danckaert and M. San Miguel. Physical Review
Letters, 90, 113901 (1-4)
In situ measurements of the cavity length variation across the transverse section of
broad area VCSELs. Barland S., Marino F., Giudici M., Tredicce J., Balle S. Applied
Physics Letters, 83, 2303-2305
Role of dimensionality in Axelrod’s model for the dissemination of culture. Klemm,
Konstantin; Eguiluz, Victor M; Toral, Raul; San Miguel, Maxi. Physica A, 327, 1-5
Universal scaling of Lyapunov exponents in coupled chaotic oscillators. Liu, Zonghua;
Lai, Ying-Cheng; Matías, Manuel A. Physical Review E, 67, 045203 (R) (1-4)
Apparent phase transition in finite one-dimensional sine-Gordon Lattices. S. Ares, J.
Cuesta, A. Sánchez and R. Toral. Physical Review E, 67, 046108 (1-6)
Global culture: A noise induced transition in finite systems. Klemm, Konstantin;
Eguíluz, Víctor M.; Toral, Raúl; San Miguel, Maxi. Physical Review E, 67, 045101(R)
(1-4)
System Size Coherence Resonance in coupled FitzHugh-Nagumo models. R. Toral, C.
Mirasso and J. D. Gunton. Europhysics Letters, 61, 162-167
Experimental Study of Imperfect Phase Synchronization in the Forced Lorenz System.
Pujol-Peré, Antonio; Calvo, Oscar; Matías, Manuel A.; Kurths, Jürgen. CHAOS, 13,
319-326
Bubbling and on--off intermittency in bailout embeddings. Julyan H. E. Cartwright,
Marcelo O. Magnasco, Oreste Piro and Idan Tuval. Physical Review E, 68, 016217 (17)
Nonequilibrium transitions in complex networks: a model of social interaction. Klemm,
Konstantin; Eguíluz, Víctor M.; Toral, Raúl; San Miguel, Maxi. Physical Review E, 67,
026120 (1-6)
On the definition of physical temperature and pressure for nonextensive
thermostatistics. Toral, Raúl
Physica A, 317, 209-212
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Pair interaction between end grafted polymers onto spherical surfaces, a Monte-Carlo
study. J. J. Cerdà, T. Sintes, R. Tora. Macromolecules, 36, 1407-1413
Wavelet description of the Nikolaevskii model. Toral, Raúl; Xiong, Guoming; Gunton,
J.D.; Xi, Haowen. Journal of Physics A, 36, 1323-1335
Dynamics of Defects in the Vector Complex Ginzburg-Landau Equation. Hoyuelos,
Miguel; Hernandez-Garcia, Emilio; Colet, Pere; San Miguel, Maxi. Physica D, 174,
176-197
Bulk Mediated Surface Diffusion: The Infinite System Case. Revelli, J.A., Budde, C.E.,
Prato, D. and Wio, H. S.
European Physics Journal B, 36, 245-251
Effective dimensions and percolation in hierarchicaly structured scale-free networks.
Eguíluz, Víctor M.; Hernández-García, Emilio; Piro, Oreste; Klemm, Konstantin.
Physical Review E, 68, 055102 (1-4)
Multiphoton multimode polarization entanglement in parametric down-conversion.
Gatti, Alessandra; Zambrini,, Roberta; San Miguel, Maxi; Lugiato, Luigi. Physical
Review A, 68, 053807 (1-17)
Stochastic Resonance and Generalized Information Measures. Tessone, C., Plastino A.,
Wio, H.S.
Physica A 326, 37-54
Operating Regimes of GaAs-AlGaAs Semiconductor Ring Lasers: Experiment and
Model. Sorel, M; Giuliani, G; Scire', A; Miglierina, M; Laybourn, P; Donati,S. IEEE
Journal of Quantum Electronics, 39, 1187-1195
Low-dimensional dynamical system model for observed coherent structures in ocean
satellite data. Lopez, Cristobal; Hernandez-Garcia, Emilio. Physica A, 328, 233-250
Spatial Quantum Correlations in the Fluorescence of Traveling-Wave Second Harmonic
Generation.
Scotto, Pierre. Physical Review A, 68, 033814 (1-15)
Two-frequency emission and polarization dynamics at lasing threshold in vertical-cavity
surface-emitting lasers.
M. Sondermann, M. Weinkath, T. Ackemann, J. Mulet and S. Balle. Physical Review A,
68, 033822 (1-11)
Experimental evidence of van der Pol-Fitzhugh-Nagumo dynamics in semiconductor
optical amplifiers. Barland, S.; Piro, O.; Giudici, M.; Tredicce, J.R.; Balle, S. Physical
Review E, 68, 036209 (1-6)
Stochastic resonance in the presence of spatially localized structures. Rabbiosi, I.;
Scroggie, A.J.; Oppo, G.L. Physical Review E, 68, 036602 (1-10)
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Filament bifurcations in a one-dimensional model of reacting excitable fluid flow.
Hernandez-Garcia, Emilio; Lopez, Cristobal; Neufeld, Zoltan. Physica A, 327, 59-64
Parrondo’s games as a discrete ratchet. Toral, R.; Amengual, P.; Mangioni, S. Physica
A, 327, 105-110
Transition from hexagons to optical turbulence. Gomila, Damià; Colet, Pere. Physical
Review A, 68, 011801 (R) (1-4)
Characterization of the anticipated synchronization regime in the coupled FitzHughNagumo model for neurons. Toral, R.; Masoller, C.; Mirasso, C.R.; Ciszak, M.; Calvo,
O. Physica A, 325, 192-198
Polarization quantum properties in type-II Optical Parametric. Zambrini, Roberta;
Gatti, Alessandra; Lugiato, Luigi; San Miguel, Maxi. Physical Review A, 68, 063809
(1-14)
Synchronization of vectorial noise-sustained structures. Izús, G., Colet, P., San Miguel,
M., y Santagiustina, M. Physical Review E, 68, 036201 (1-6)
All-optical image processing with cavity type-II Second Harmonic Generation. Scotto,
Pierre; Colet, Pere; San Miguel, Maxi. Optics Letters, 28, 1695-1697
Entrainment of Optical Low-Frequency Fluctuations is Enhanced by Coupling. J.M.
Buldú, J. García-Ojalvo, M.C. Torrent, Raúl Vicente, Toni Pérez and Claudio R.
Mirasso. Fluctuation and Noise Letters, 3, 127-136
Stochastic resonance in Bistable and Excitable Systems: Effect of non Gaussian noises.
M.A. Fuentes, C. Tessone, H.S. Wio and R. Toral. Fluctuations and Noise Letters, 3,
L365-L371
Bailout embedding as a Blowout bifurcation. Oreste Piro, Idan Tuval. Progress of
Theoretical Physics Supplement, 150, 465-468
Experimental Study of High Frequency Stochastic Resonance in Chua Circuits. I.
Gomes, C. Mirasso, R. Toral and O. Calvo. Physica A, 327, 115-119
Modeling and measurement of the wavelength dependent output properties of quantumwell optical amplifiers. M. Cara, S. Balle and L. Occhi. IEEE J. Sel. Topics in Quantum
Electronics, 9, 783-787
Ghost Resonance in a Semiconductor Laser with Optical Feedback. Buldú, J. M.;
Chialvo, D; Mirasso, C. R., Torrent, M. C., García-Ojalvo, J. Europhysics Letters, 64,
178-184
Non-classical behavior in multimode and disordered transverse structures in OPO.
Roberta Zambrini, Stephen M. Barnett, Pere Colet, Maxi San Miguel. European
Physical Journal D, 22, 461-471
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Quantum correlations close to a square pattern forming instability. Hoyuelos, Miguel;
Oppo, Gian-Luca; Colet, Pere; San Miguel, Maxi. European Physical Journal D, 22,
441-451
Stable Droplets and Dark Ring Cavity Solitons in Nonlinear Optical Devices. Gomila,
Damià; Colet, Pere; San Miguel, Maxi; Scroggie, Andrew; Oppo, Gian-Luca. IEEE
Journal of Quantum Electronics, 39, 238-244
On the correlations between quantum entanglement and q-information measures. Balle,
J., Casas, M, Plastino, A. Plastino, A.R. Physics Letters A, 318, 506-513
Limit cycle induced by multiplicative noise in a system of coupled Brownian motors.
S.E. Mangioni, H.S. Wio. Physics Letters E, 67, 056616 (1-5)

Articles en revistes nacionals
Anticipated synchronization in neuronal system subject to noise. Calvo, Oscar; Ciszak,
Marzena; Masoller, Cristina; Mirasso, Claudio; Toral, Raúl. Proceedings of SPIE,
5114, 261
A Fokker-Planck description for Parrondo’s games. R. Toral, P. Amengual and S.
Mangioni. Proceedings of SPIE, 5114, 309
Anticipated Synchronization in Neuron Models. M. Ciszak, O. Calvo, C. Masoller, C.
Mirasso and R. Toral
Proceedings of the European Symposium on Artificial Neural Networks 2003
Dynamical Properties of Two Semiconductor Lasers with Bidirectional Optoelectronic
Coupling. Raúl Vicente, Josep Mulet, Claudio R. Mirasso, Shuo Tang and Jia-ming Liu.
SPIE Proceedings, Physics and Simulation of Optoelectronic Devices XI
Analysis and Characterization of the Hyperchaos Generated by a Semiconductor Laser
Subject to a Delay Feedback Loop. Raúl Vicente, José Daudén, Pere Colet and Raúl
Toral. SPIE Proceedings, Physics and Simulation of Optoelectronic Devices XI
Coupled Brownian Motors: anomalous-to-normal hysteresis transition and noise
induced limit cycle. Wio, H.S. and Mangioni, S. Proceedings SPIE’s First International
Symposium on Fluctuations And Noise, Conf: Noise In Complex Systems And
Stochastic Dynamics, SPIE 5114
Sub-diffraction-limited resolution with squeezed light. Kolobov, M.I.; Fabre, C.; Scotto,
P.; Colet, P.; San Miguel, M. Proceedings of Coherence and Quantum Optics VIII, ed.
N.P. Bigelow, J.H. Eberly, C.R. Stroud and I.A. Walmsley, Plenum Press, New York.
Procesado óptico de información. Solitones de cavidad. Stéphane Barland, Massimo
Giudici, Jorge R. Tredicce and Salvador Balle. Investigación y Ciencia, 322, 38-40
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La ubicuidad como futuro de la Física Estadística y No Lineal. F. Guinea, E. Louis, M.
San Miguel. Revista Española de Física, 17, num 5, 24-28

Llibres i capítols de llibres
Reaction-Diffusion systems: front propagation and spatial structures. Cencini, Massimo;
Lopez, Cristobal; Vergni, Davide. The Kolmogov Legacy in Physics (Eds. A. Vulpiani
and R. Livi), Lec. Notes Phys. 636, 187-210 (2003). Springer-Verlag
Interaction of colloidal particles bearing grafted polymer chains onto spherical
surfaces.Cerdà, J.J.; T. Sintes; R. Toral. "Coloides e interfases.", L. M. Liz, M. Arzán,
P. Herves, Ed., Servicio de Publicaciones, Universidad de Vigo.
Interdisciplinariedad: Comentarios desde la perspectiva de un físico. San Miguel, Maxi.
El papel social de la ciencia en baleares: Un homenaje a Javier Benedí. Eds. C. Duarte y
F. Grases, Universitat Illes Balears, 235-250
Spatial Patterns in Chemically and Biologically Reacting Flows. Hernandez-Garcia,
Emilio; Lopez, Cristobal; Neufeld, Zoltan. Chaos in Geophysical Flows, edited by G.
Bofetta, G. Lacorata, G. Visconti, and A. Vulpiani, OTTO editore (Torino) , 35-61
Systemes de reaction-diffusion: propagation de fronts et structures spatiales.Massimo
Cencini, Cristobal Lopez and Davide Vergni. L'Heritage de Kolmogorov en Physique,
Eds. R. Livi et A. Vulpiani, Editions Belin, Paris.

ESTANCIES Y ACTIVITATS REALITZADES EN ALTRES CENTRES.
ASISTÈNCIA A CURSOS.
Claudio Mirasso. Estancia sabàtica al Electrical Engineering Department, UCLA, Los
Angeles, EEUU. 1 d’Agost de 2003 a 31 de Juliol de 2004
Josep Mulet. Investigador contractat postdoctoral al Research Center COM, Technical
University of Denmark, Dinamarca. 1 Febrer – 21 Desembre 2003
Damià Gomila. Al “Computational Nonlinear and Quantum Optics group” of the
Department of Physics and Applied Physics of the Strathclyde University, Glasgow,
Scotland, UK. 12-16 Febrer, 2003
Damià Gomila. Al grup “Nonlinear Optics and Pattern Formation” of the “Institut für
Angewandte Physik” of the “Westfalische Wilhelms-Universitat”. Münster, Alemania.
23-28 Febrer, 2003
Raúl Vicente. Estancia al Electrical Engineering Department, UCLA, Los Angeles,
EEUU. 1 Febrer - 30 Abril 2003
Víctor M. Eguíluz. Al Department of Physiology, Northwestern University Medical
School, Chicago IL U. S. A. Maig 2003
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Idan Tuval. Estancia en el Dynamical Systems and Control Group, Department of
Mechanical Engineering, University of California, Santa Barbara. Maig - Setembre
2003
Marzena Ciszak. En la Universidad de Cantabria. 12 Juny - 26 Juliol 2003
Manuel Matías. Estancia al Instituto de Física de Cantabria, CSIC-UC. 26 Juliol - 30
Juliol 2003
Yanne Chembo, Raúl Vicente. Al Bristol Center for Applied Non-linear Mathematics,
Bristol, UK. 8-12 Setembre 2003.
Francesco d’Ovidio. Al ESF REACTOR, Chemical Department, University of
Copenhagen, Dinamarca. 4-23 Desembre, 2003
Francesco d’Ovidio. Al Department of Mechanical Engineering, University of
California at Santa Barbara, Santa Barbara CA, EEUU. Dues setmanes en 2003.
Francesco d’Ovidio. A la Theoretical Division, Los Alamos National Laboratory, Los
Alamos NM, EEUU. Una setmana en 2003.

ALTRES ACTIVITATS D’INVESTIGACIÓ
Comisions editorials i revisions de publicacions
Manuel Matías. Membre del Editorial Board (Associate Editor) de “MBE:
Mathematical Biosciences and Engineering”. http://math.asu.edu/~mbe/
Maxi San Miguel. Membre del Consejo Editorial de The European Physical Journal D
(EPS-Springer Verlag)
ACTIVITATS DOCENTS I DE DIVULGACIÓ
Tesis doctorals
Josep Mulet. "Semiconductor Laser Dynamics: Compound-cavity, polarization and
transverse modes". Directors de tèsi: M. San Miguel y C.R. Mirasso. 23 Gener 2003
Roberta Zambrini. ”Quantum fluctuatons in nonlinear optical systems”.Director de tèsi:
Maxi San Miguel. 8 Abril 2003
Damià Gomila. “Dynamics of spatial structures in nonlinear optics”. Director de tèsi:
Pere Colet. 31 març 2003

Cursos i seminaris impartits a altres centres

17

,0('($

Marzena Ciszak. “Anticipated synchronization in neuron models”. Universidad de
Cantabria. 26 Juny 2003
Marzena Ciszak. “Anticipated synchronization respects causality”. Universidad de
Oporto, Portugal. 7 Novembre 2003
Emilio Hernández-García. “Caos, mescla en fluids, i les inhomogeneitats en la
distribució de plàncton”.
Conferència dins el cicle Ciència i Societat, Facultat de Ciències, UIB. 20 Novembre
2003

Seminaris IMEDEA
08/01/2003: Anxo Sánchez, Univ. Carlos III, Madrid. Are one-dimensional interfaces
always rough?.
10/01/2003: Organized by the Board of the SNP Division of the European Physical
Society. Colloquium on New Challenges on Statistical and Nonlinear Physics.
15/01/2003: Maxi San Miguel, IMEDEA. Transitions to Global Culture: A Statistical
Physics point of view.
22/01/2003: Laurent Larger, Laboratoire d'Optique P.M.Duffieux, Université de
Franche-Comté, Besançon, France. Nonlinear delayed oscillators: dynamical behaviors,
experimental realizations and application to secure communications.
23/01/2003: Josep Mulet, IMEDEA. Semiconductor Laser Dynamics: Compoundcavity, polarization and transverse modes.
24/01/2003: Ingo Fischer, Institute for Applied Physics, Technical University of
Darmstadt, Germany. Picosecond emission dynamics of VCSELs.
24/01/2003: Raúl Toral, UIB Q-exponential and Tsallis statistics.
31/01/2003: Gaspar Orriols, Depto. Física, Universitat Autònoma de Barcelona. A
generalized Landau scenario for the emergence of complex oscillations in Ndimensional dynamical systems.
12/02/2003: Constantino Tsallis, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Rio de Janeiro,
Brasil. Mecánica Estadística No Extensiva: Aplicaciones.
19/02/2003: Majid Taki, Laboratoire de Physique des Lasers, Atomes et Molécules,
Université des Sciences et Tech. Self-pulsing dynamical solitons in cw-pumped
backward optical parametric oscillators.
24/02/2003: Camilo Cela-Conde, Dpto. Filosofía, UIB. Activación cerebral ante
estímulos estéticos.
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12/03/2003: Prof. Horacio Wio, Centro Atomico Bariloche (Argentina), i IMEDEA.
Transiciones de fase e isotermas de absorcion en sistemas multicapas con interacciones
laterales.
19/03/2003: Cristobal Lopez, UIB Some studies on granular gases under chaotic
stirring.
26/03/2003: Iacyel G. da Silva, IMEDEA Resonancia estocastica en un circuito de
Chua.
31/03/2003: Damià Gomila, IMEDEA Dynamics of Spatial Structures in Nonlinear
Optics.
01/04/2003: Prof. Luis Vázquez, Fac. de Informàtica, Universidad Complutense de
Madrid. From Fractional Calculus to Problems in Biophysics.
08/04/2003: Roberta Zambrini, IMEDEA Quantum fluctuations in nonlinear optical
systems.
30/04/2003: Ivan Rabbiosi, IMEDEA. Synchronisation of kinks in spatially extended
systems.
14/05/2003: Francesco d'Ovidio, IMEDEA. Collective dynamics of populations of
dynamical systems with
diversity.
20/05/2003: Esteban Moro, Univ. Carlos III, Madrid. Un modelo microscópico de
spreading de capas finas.
21/05/2003: Claudio Mirasso, UIB. Ghost Resonance in an Excitable Semiconductor
Laser.
28/05/2003: Silvia de Monte, Physics Dept., Technical University of Denmark,
Copenhaguen. The evolution of altruism: a game-theoretical point of view.
05/06/2003: Andrea Puglisi, Dipto di Fisica, Universita di Roma. Inelastic particles in
compartments.
11/06/2003: Marzena Ciszak, UIB. Anticipated synchronization in neuronal systems.
18/06/2003: Damon Centola, Department of Sociology and Center for Applied
Mathematics, Cornell Univ., USA. Variations on a theme: Clustering and Cooperation.
24/06/2003: Prof. Dante R. Chialvo M.D. Nonlinear processes in the heart.
02/07/2003: Pere Colet, IMEDEA.Phase and polarization synchronization in vectorial
oscillators.
16/07/2003: Prof. John M. Lopez, Dept. of Mathematics and Statistics, Arizona State
University. On 3D instabilities of 2D time-periodic flows.
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22/07/2003: Francesco Marino, IMEDEA. Bistability, excitable limit cicles and patos in
semiconductor microcavities: theory and experiment.
22/09/2003: Changsong Zhou, Institute of Physics, Univ. of Potsdam. Noise-enhanced
coherence and synchronization in nonlinear dynamical systems.
29/09/2003: Adilson E. Motter, Max Planck Institute for the Physics of Complex
Systems, Dresden, Germany. Synchronization and Small-world Phenomenon in Scalefree Networks.
07/10/2003: Prof. Ehud Meron,Dept. of Solar Energy and Environmental Physics, and
Dept. of Physics, Ben Gurion Univ Vegetation Patterns, Ecosystem Engineers, and
Species Richness: A Pattern Formation Approach.
08/10/2003: Juan M. López, Instituto de Física de Cantabria (CSIC-UC). Dynamic
Scaling, roughening and high-dimensional chaotic systems.
10/10/2003: Prof. L.M. Pismen, Department of Chemical Engineering Technion,Israel
Institute of Technology,Haifa. Hybrid pattern-forming systems.
14/10/2003: Catalina Mayol. On the derivation of amplitude equations for nonlinear
oscillators.
15/10/2003: Mark Saffman, Univ. of Wisconsin, Madison, USA. Entangled atoms as a
source of single photons and entangled pairs on demand.
15/10/2003: Ernesto Nicola, Dept. Estructura i Constituients de la Materia, Univ. de
Barcelona. Forcing Reaction-Diffusion media with light: nonlocal coupling and
symmetry breaking of Turing patterns.
05/11/2003: Marcelo Kuperman, Centro Atomico Bariloche e Instituto Balseiro,
Argentina. Formación de estructuras espacio-temporales en reactores quimicos.
12/11/2003: Juan José Cerdà. Adsorption transition of semiflexible polymer chains onto
surfaces: onset to pattern recognition.
19/11/2003: Dante R. Chialvo, UCLA and Northwestern University. Complex brain
functional networks.
26/11/2003: Manuel de Llano, Instituto de Investigaciones en Materiales, UNAM,
México. Superconductivity and Superfluidity: a New Statistical Theory.
04/12/2003: Emilio GARCIA-LADONA, Institut de Ciències del Mar (CMIMA-CSIC),
Barcelona. Remolinos de mesoescala en el Mediterráneo.
10/12/2003: Cristóbal López, UIB. Clustering, advection and patterns in a model of
population dynamics with neighborhood-dependent rates.
19/12/2003: Damià Gomila, Department of Physics, University of Strathclyde. Photonic
band-gap inhibition of modulation instabilities.: EVBPM28330. País de prioritat: U.E.
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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
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
Basterrechea Oyarzabal, Gotzon
Bertolero, Albert
Deudero Company, Salud
Flexas, Maria del Mar
Gonzalez Forero, Manuela
Navarro Andrés, Nuria
Orfila Förster, Alejandro
Palmer, Miquel
Pascual Ascaso, Ananda
Ruiz Valero, Simón
Tavechia, Giacomo
Tomás Olague, Javier

Llabrés, Moira
Louzao, Maite
Marcos Moreno, Marta
Martinez Ledesma, Miguel
Roberts, Tania G.
Simonet Ferrer, Rosario
Personal de recolzament
Alou, Eva
Afan , Isabel
Castillo, Natividad
Casas, Benjamin
Alonso Santos, Juan Carlos
Fornés Horrach, Mª Antonia
García Simonet, Cristina
Genovart, Meritxell
Igual Gómez, Jose Manuel
Martínez-Abrain, Alejandro
Martínez Castillo, Regino
Mora Moral, Francisco
Moranta Mesquida, Joan
Morey Verd, J.Gabriel
Santiago Domenech, Mª del Rocio
Tugores Ferrà, Pilar
Valens Vadell, Maria
Vizoso Miquel del Solà, Guillermo

Becaris predoctorals i estudiants de
tercer cicle
Almela Díaz, Elena
Alonso Laita, Patricia
Barrón Esquiroz, Cristina
Calleja Cortés, María de LLuch
Fernández López, Vicente
García Martínez, Micaela
Hiadlgo Roldan, Manuel
Jordi Ballester, Antoni
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Visitants i sabàtics
Alberto, Filipe
Arnaud-Haond, Sophie
Bonaviri, Chiara
Cambridge, Marion
Carini, Valeria
Damgaard, Erik
De Pontual, Hélène
Fablet, Ronan
Gattuso, Jean Pierre
Guillen, Jorge
Haney, Robert
Hampel, Henrietta
Kendrick, Gary
Kharroub, Karima

Estudiant de Doctorat (Portugal)
Investigadora Contratada (Portugal)
Becària, IRMA-CNR, Mazara del Vallo, Sicilia
University of Western Australia
Becària, IRMA-CNR, Mazara del Vallo, Sicilia
Delf Hidraulics Water and Environment., Dinamarca
Investigadora IFREMER Brest, França.
Investigador IFREMER Brest, França.
Professor, CNRS, França
Institut Ciències del Mar (CSIC)
Naval Postg. School, Monterey, CA USA
Royal Belgian Institute of Natural Sciences; Belgica
University of Western Australia
Estudiant predoctoral, Profesora Universidad de Constantine,
Argel
Klinck, John M.
Professor of Oceanography. Center for Coastal Physical
Oceanography, Old Dominion University (Virginia, USA)
Medina Pons, Francisco Javier Llicenciat en Ciencias Ambientales, Universidad Autónoma de
Barcelona
Middelburg, Jack
Professor, NIOO, Holanda
Olsen, Yngvar
Profesor Visitant, SNTEF, Noruega
Onken, Reiner
Professor Sabàtic, MEC
Panfili, Jacques
Investigador IRD Dakar, Senegal
Pradel, Roger
CNRS, Professor convidat
Ramírez García-Armora, Pedro Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de
México
Ronan Fablet
Investigador IFREMER Brest, França.
Ruís Frau, Ana
Estudiant en pràctiques Master, Univ. Wales
Santos Sánchez, Fernando
Becari FPU, Univ. Alacant
Schwenke; Kara
Doctoranda North Carolina University, EEUU.
Varela, Elena
Universidade do Algarve
Vidal, Alain
Investigador CEMAGREF, França.
Vidal Oyarce; Maricel
Becaria predoctoral Univ. de Chile, beca AECI
Walker, Diana I
University of Western Australia
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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.
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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.



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
DUARTE, C.M. M&M’s. Monitoring and Managing of European Seagrass Beds. Unió
Europea, V Programa Marco. EVK3-CT-2000-00044. Cofinanciat pel Plan
nacional I+D: REN2000-3091-CE/MAR (2001 - 2004)
DUARTE, C.M. EUROTROPH. Nutrients Cycling and the Trophic Status of Coastal
Ecosystems. Unió Europea, V Programa Marco. EVK3-CT-2000-00040.
Cofinanciat pel Plan nacional I+D: REN2000-3116-CE/MAR y REN2001-4977-E
(2001 - 2004)
DUARTE, C.M. MedVeg. Effects of nutrient release from Mediterranean fish farms on
benthic vegetation in coastal ecosystems. Unió Europea, V Programa Marco.
Q5RS-2001-02456. Cofinanciat pel Plan nacional I+D: REN2002-10001-E/MAR
(2001 - 2004)
DUARTE, C.M., ORO, D., TINTORÉ, J. Protección de las praderas de Posidonia en
LICs de Baleares. Unió Europea, Programa LIFE. 2000/NAT/E/7303. (2001 2005)
GOMIS, D. ESEAS-RI. ESEAS-RI. European Sea Level Service Research
Infrastructure. Unió Europea, Specific Targeted Research Projects (STREP).
EVR1-CT-2002-40025. Cofinanciat pel Plan nacional I+D: 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. Unió
Europea, V Programa Marco. EVR1-CT-2002-40029. (2003 - 2005)
MORALES-NIN, B. IBACS. Integrated Approach to the Biological Basis of Age
Estimation in Commercially Important Fish Species. Unió Europea, V Programa
Marco. QQLRT-2001-01610. (2002 - 2005)
MORALES-NIN, B. OTOMIC. Otolith microchemistry as a means of identifying stocks
of deep-water demersal fish. Unió Europea, V Programa Marco. FAIR-CT984365. (1998 -2003)
MORALES-NIN, B. TACADAR. Towards accreditation and certification of age
determination of aquatic resources. Unió Europea, Acció Concertada.. Q5CA2002-01891. (2002 - 2006)
ORO, D. DISCBIRD. Effects of changes in fishery discarding rates on seabird
communities. Unió Europea, V Programa Marco. Q5RS-2001-00839. (2001 2005)
ORO, D. AUDOVAL. Investigación aplicada a la gestión de aves marinas y de su
hábitat en la Reserva Natural de las Islas Columbretes. Unió Europea, Programa
LIFE. LIFE Gaviota de Audouin MA808. (2003 - 2006)
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ROSSELLÓ-MORA, R. MARBEF. Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning.
Unió Europea, Network of Excellence (NoE). Contract no. 505446. (2003 - 2100)
TINTORÉ, J. MFSTEP. Mediterranean ocean forecasting system: toward environmental
predictions. Unió Europea, V Programa Marco. EVK3-CT-2002-00175.
Cofinanciat pel Plan nacional I+D: REN2002-12249-E (2003 -2006)
TINTORÉ, J. SOFT. Satellite-based Ocean ForecasTing project. Unió Europea, V
Programa Marco. EVK3-CT-2000-00028. Cofinanciat pel Plan nacional I+D:
REN2001-3982-E/MAR. (2001 - 2004)
TINTORÉ, J. STRATEGY. New Strategy of monitoring and management of HABs in
the Mediterranean Sea. Unió Europea, V Programa Marco. EVK3-CT-200100046. (2001 - 2004)

Finançats pel Govern espanyol i altres entitats públiques
AGUSTÍ, S. COCA. Flujo de carbono en la Región Canaria: Acoplamiento entre
exportación costera y demanda oceánica. Plan Nacional de I+D. Govern Central
(CICYT). REN-2000-1471-C02. (2001 - 2003)
AGUSTÍ, S. PELAGIA. Mortalidad de fitoplancton en el Mediterráneo Occidental:
Participación en campaña del PELAGIA. Acción Especial. Govern Central
(CICYT). REN-2002-10606E/MAR. (2003 - 2004)
AGUSTÍ, S. Producción de carbono orgánico disuelto por el fitoplancton en la región
canaria del Atlántico. Acción Especial. Govern Central (CICYT). REN-20015060E/MAR. (2002 - 2003)
ALVAREZ, A. CORMORAN:Desarrollo de una plataforma de observación
oceanográfica móvil y autónoma. Plan Nacional de I+D. Govern Central
(CICYT). REN2003-07787-C02-01. (2003 - 2006)
DEUDERO, S. Constitució del Grup de Biología d’especies invasores marines
(BIOPERCNON). Ajuda a la investigació. Govern Balear. (2000 - 2004)
DUARTE, C,M. Cooperación Hispano-Australiana en la modelización de la
colonización de praderas submarinas de Posidonia. Acción Especial. Govern
Central (CICYT). REN2000-2123-E. (2001 - 2003)
DUARTE, C,M. ICEPOS. Interacciones Complejas en el ecosistema pelágico del
Océano Sur: Desentrañando la paradoja antártica. Plan Nacional de I+D. Govern
Central (CICYT). REN2002-04165-CO3. (2002 - 2005)
DUARTE, C,M. Preparación de propuesta de Red de Excelencia EUR-OCEANS.
Acción Especial. Govern Central (CICYT). REN2002-12285. (2003)
DUARTE, C,M. Regulación de la producción, crecimiento y mortalidad del
Fitoplancton Antártico. Acción Especial. Govern Central (CICYT). REN200210871-E. (2003 - 2005)
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FORERO, M.G. Estructuración, demografía y conservación de la comunidad de aves
marinas en el Mediterráneo Occidental: comparación con otras comunidades. Plan
Nacional de I+D. Govern Central (CICYT). REN2002-00450. (2002 - 2005)
GOMIS, D. BIOMEGA. Relación entre procesos físicos y biogeoquímicos asociados a
sistemas hidro-dinámicos de mesoescala en el Mar de Alborán. Govern Central
(CICYT). REN2002-04044-C02-01 y REN2002-10771-E/MAR. (2002 - 2005)
JAUME, D. ANQUIFAUNA. Biodiversidad Marina en Ambientes Costeros Extremos:
Prospección Faunística de las Cuevas Anquialinas de las Baleares, Canarias, y
Levante Ibérico. Plan Nacional de I+D. Govern Central (CICYT). REN2001-0580
/ GLO. (2001 - 2004)
LALUCAT, J. Caracterización de la microbiota autóctona degradadora del fuel del
Prestige y de su potencial de biorremediación. Acción Estratégica contra Vertidos
Marinos Accidentales. Govern Central (CICYT). VEM2003 20565/INTER. (2003
- 2006)
LALUCAT, J. Criterios de calidad microbiológica en reutilización de aguas y
biosólidos. Plan Nacional de I+D. Govern Central (CICYT). REN2002 04035
CO3 01. (2002 - 2005)
LALUCAT, J. Desarrollo de nuevos métodos para los análisis microbiológicos de la
calidad del agua de un centro hospitalario que cubra las necesidades de un servicio
de hemodiálisis. Ajudes especials de recerca, desentvolupament tecnològic i
innovació del Govern Balear. Govern Balear. (2003)
LALUCAT, J. Estandarización de métodos para la identificación de especies del género
Pseudomonas y otras de géneros relacionados de interés clínico y ambiental: un
estudio de colaboración internacional. Ajudes especials de recerca,
desentvolupament tecnològic i innovació del Govern Balear. Govern Balear.
(2001 - 2003)
LALUCAT, J. Sistemática, Ecología y Evolución de Pseudomonas Stutzeri. Plan
Nacional de I+D. Govern Central (CICYT). BOS2001-0303. (2001 - 2004)
MARBÀ, N. Caulexpan. 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. Govern Central (CICYT). REN200200701/MAR. (2002 - 2005)
MORALES-NIN, B. Apoyo al programa de intervención en I+D para la acción
estratégica contra vertidos marinos. Acción Especial. Govern Central (CICYT).
REN2002-11198-E. (2003 - 2006)
MORALES-NIN, B. Conferencia electrónica sobre las obras de vida media del BIO
Hespérides. Acción Especial. Govern Central (CICYT). REN2002-100034-E.
(2002 - 2003)
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MORALES-NIN, B. Estudi de la forma corporal del raor Xyrichthys novacula i la seva
aplicació per a la discriminació de poblacions. Ajuda a la investigació. Govern
Balear. 2/2002-IA. (2003 - 2003)
MORALES-NIN, B. Estudio del efecto de las medidas de protección sobre la pesca y el
rendimiento pesquero en reservas marinas de las Illes Balears. Conveni. Govern
Balear. (2000 - 2004)
MORALES-NIN, B. 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). Acción Especial. Govern Central
(CICYT). REN2002-11018-E MAR. (2003 - 2005)
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 contra Vertidos Marinos Accidentales. Govern Central
(CICYT). VEM2003-20081-CO2-02. (2003 - 2006)
MORALES-NIN, B. Grup competitiu Govern de les Illes Balears. Ajuda a la
investigació. Govern Balear. PRDIB-2002GC2-08. (2002 - 2004)
MORALES-NIN, B. IDEA. Influencia de la estructura y dinámica oceanográfica sobre
poblaciones demersales en aguas de las Islas Baleares. Plan Nacional de I+D.
Govern Central (CICYT). REN2002-04535-CO2-01 y REN2002-10701-E. (2002
- 2005)
OLAGUE, 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. Ajudes especials de recerca, desentvolupament tecnològic i innovació del
Gov. Balear. Govern Balear. (2003 - 2004)
ORO, D. Estimació de paràmetres demogràfics en poblacions de vertebrats. Acció
Especial. Govern Balear. 2660/2002. (2002 - 2003)
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).
Acción Integrada Hispano-Francesa. Govern Central (CICYT). HF2001-0147.
(2002 - 2004)
ORO, D. Seguimiento de los parámetros reproductivos de la pardela cenicienta
(Calonectris diomedea) en el islote de Pantaleu (Parc natural de Sa Dragonera).
Ajuda a la investigació. Consell de Mallorca. DRA2003-007132. (2003)
ROSSELLÓ-MORA, R. Eliminación biológica de crudo en sedimentos marinos:
biodegradación anaerobia de residuos de petróleo. Acción Estratégica contra
Vertidos Marinos Accidentales. Govern Central (CICYT). VEM2003-20075-C0201. (2003 - 2006)
ROSSELLÓ-MORA, R. Estudi de Salinibacter ruber, un microorganisme extremòfil
autòcton de la mediterrània. Acció Especial. Govern Balear. (2002 - 2003)
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ROSSELLÓ-MORA, R. Taxonomía, filogenia y ecología de Salinibacter. Plan Nacional
I+D. Govern Central (CICYT). BOS-2000-1123-C02-01. (2000 - 2003)
TERRADOS, J. Biodiversidad y funcionamiento de ecosistemas bentónicos
mediterráneos dominados por macroalgas. Plan Nacional de I+D. Govern Central
(CICYT). REN2001-1535/MAR. (2001 - 2004)
TINTORÉ, J. Acción conducente al mantenimiento y mejora del modelado y predicción
de variables geofísicas y de trayectorias en las zonas afectadas por los vertidos del
Prestige. Acción Estratégica contra Vertidos Marinos Accidentales. Govern
Central (CICYT). (2003)
TINTORÉ, J. BACO. Beach And COastal monitoring system. Acción Especial. Govern
Central (CICYT). REN2002-10565-E. (2003 - 2004)
TINTORÉ, J. Sistema de Predicción Oceánica con asimilación de datos en Tiempo
Real. Acción Estratégica contra Vertidos Marinos Accidentales. Govern Central
(CICYT). VEM2003-20577-C14-08. (2003 - 2006)

Finançats per altres organismes
DUARTE, C.M. Integrating the terrestrial and aquatic components of the global carbon
budget. National Science Fundation, USA. (2002 - 2004)
FORERO, M.G. Requerimientos ecológicos y demografía de la gaviota picofina (Larus
genei). Establecimiento de las bases para su conservación en Doñana. Conveni.
Fundación Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva. (2003 - 2005)
GOMIS, D. Convenio para el estudio de series de datos de nivel del mar y elaboración
de software para tratamiento de datos. Contracte. Ente Público Puertos del Estado.
(2002 - 2005)
LALUCAT, J. International double blind study for the identification of Pseudomonas
species. Projecte I+D. Health Canada (Ministerio de Salud del Canadá). (2003 2006)
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. Fishery, biology and management of dolphinfish in Malta and
Tunisia. Contracte FAO/COPEMED. (1999 - 2003)
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 Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. 024A/2002. (2003 - 2006)
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TINTORÉ, J. Innovación en el sector turístico balear. Análisis prospectivo de
tecnologías. Contracte Fundació COTEC para la innovació tecnológica. Empresa
Privada. (2001 - 2004)
TINTORÉ, J. Nearshore circulation in a Mediterranean pocket beach. Contracte Saclant
Undersea Research Center (OTAN). (2002 - 2003)

Projectes de recerca aplicada i desenvolupament
DEUDERO, M. 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, Fundació Sa
nostra Societat d'Historia Natural de les Illes Balears (2003 - 2004)
DEUDERO, M. Estudi de les comunitats marines litorals de la Ciutat de Palma i creacio
d’una eina de divulgacio per internet de les especies animals i vegetals dels fons
marins balears. Ajuntament 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. Contracte. Puertos del Estado. (2002 2005)
JAUME, D. Peritatge de la Situació de Conservació del Gènere Artemia (Crustacea:
Branchiopoda) a Balears. Contracte. Govern Balear. (2003)
MONSERRAT, S. Medicion de ondas largas en la boca del puerto de San Antonio de
Ibiza. Acción Especial. Govern Central (CICYT). REN2002-11169-E. (2003 2004)
MORALES-NIN, B. Estudio del efecto de las medidas de protección sobre la pesca y el
rendimiento pesquero en reservas marinas de las Illes Balears. Conveni. Govern
Balear. (200-2004)
MORALES-NIN, B. Evaluación de algunos aspectos de la pesca recreativa en la Isla de
Mallorca. Conveni. Govern Balear. (2001 - 2003)
ORO, D. DIFUSION. Difusión de resultados de un grupo de investigación de calidad: el
campo de la biología de la conservación. Acción Especial. Govern Central
(CICYT). DIF2001-4379-E. (2002 - 2003)
ROSSELLÓ-MORA, R. Ajut per a la consolidació de l'estudi interdisciplinari sobre la
interacció microbiota-planta de Posidonia oceanica. Mecanismes de Participació.
Govern Balear. (2003)
TINTORÉ, J. Apoyo al Comité Técnico de Redacción de la "Recomendación para
Obras Marítimas ROM-0. 3-". Conveni. Ente Público Puertos del Estado. 41/03.
(2003 - 2004)
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TINTORÉ, J. Difusión y divulgación de las nuevas tecnologías aplicadas a la
monitorización de playas. Mecanismes de Participació. Govern Balear. (2003 2003)
TINTORÉ, J. Life Santa Ponça. Contrato. Ajuntament de Calvià. MED-COASTS S-T
LIFE 00 ENV/IT/000167. (2002 - 2003)
TINTORÉ, J. Monitorització i Estudi dels efectes dels temporals sobre la platja de Ca'n
Picafort-Muro. Acció Especial. Govern Balear. (2003)

CONFERÈNCIES I CONGRESSOS
Conferències convidades
AGUSTÍ, S. Phytoplankton cell death: rates and consequences in the ocean. Susana
Agustí. University of Western Australia, Perth, Austràlia. 9 de Desembre.
AGUSTÍ, S., DUARTE, C. Aquatic metabolism and carbon budgets of aquatic
ecosystems. University of Western Australia, Perth, Austràlia. 16 Desembre.
AGUSTÍ, S., DUARTE, C. Publishing results: a primer for students. University of
Western Australia, Perth, Austràlia. 2 Desembre.
DUARTE, C. The role of Scientific Publication: Why and how?. Department of
Fisheries and Aquatic Sciences, University of Florida. Gainesville, Florida (USA),
16 Març.
DUARTE, C. Aquatic Metabolism: A tribute to H.T. Odum. University of Florida.,
Gainesville, Florida (USA), 20 Març.
DUARTE, C. Ciencia, gestión de riesgos y servicios asociados al océano. El caso de la
crisis del Prestige. Ciclo Encuentros con… Universidad Autónoma de Madrid, 27
Febrer.
DUARTE, C. Community metabolism and the carbon budget of the global ocean.
Laboratoire Oceanografic de Villefranche-sur-Mer, CNRS, França. 22 Octubre.
DUARTE, C. Conservación de la biodiversidad en el medio marino. Taula Rodona
Biodiversidad y Conservación. III Semana de la Ciencia, Madrid. Fundación
BBVA, Madrid, 13 Novembre.
DUARTE, C. El océano y el clima. Ciclo Vive la Ciencia. CSIC-Fundación BBVA,
Vigo, 13 Maig.
DUARTE, C. Investigació per una gestió sostenible del medi marí. Seminari sobre la
ciència i la tecnología marines a les Illes Balears. UIB, Palma de Mallorca. 8-10
Abril.
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DUARTE, C. Metabolismo de ecosistemas acuáticos. Instituto de Oceanología, La
Habana, Cuba. 24 Juliol.
DUARTE, C. Umbrales de sostenibilidad ambiental. Instituto de Oceanología, La
Habana, Cuba. 25 Juliol.
JACOB, M., MULET, J., TINTORÉ. J Innovación en el sector turístico. Turismo,
medioambiente, sostenibilidad, Círculo de Economía de Mallorca. 14 Novembre.
JACOB, M., SIMONET, R. La innovació en el sector turístic balear. Jornada
d’Innovació tecnològica en Turisme: Implicació dels sectors empresarials de
Balears a la iniciativa EUROTOURISM. Fundació IBIT, Direcció General de
Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació (Govern de les Illes Balears). 23
d’abril.
LALUCAT, J.; GARCIA-VALDÉS, E. Análisis Multilocus de secuencias de genes en
poblaciones de Pseudomonas stutzeri. Conferència convidada en el XIX Congreso
Nacional de Microbiología. SEM2003. Santiago de Compostela. Del 1 al 2 de
Gener.
MORALES-NIN, B. Mecanismos de financiación de I+D en el ámbito de las
CYTMAR. 5ªs Jornadas Forum Ambiental. 1º Foro Mediterráneo de Sostenibilidad.
Salón Internacional de la Energía y Medio Ambiente (ECOMED-POLLUTEC). 14
de Març.
MOREY, G. La Serra Submergida. Conferència enmarcada dins el Cicle de
Conferències: "Coneix la Serra de Tramuntana" del Museu Balear de Ciències
Naturals (Sóller). 29 de Maig.
MULET, J.; JACOB, M.; TINTORÉ, J. La innovació en el sector turístic. Círculo de
Economía de Mallorca. Novembre 2003.
ROSSELLÓ-MORA, R. Do bacterial species exist? Applied and Environmental
Microbiology Gordon Confference, Connecticut, USA. Del 27 de Juliol a l’1
d’Agost.
TINTORÉ. J. El impacto ambiental de las mareas negras. Mesa redona. VI Seminario
Internacional de Periodismo y Medio Ambiente. Córdoba. 16 de Setembre.
TINTORÉ. J. Pensar el segle XXI: El món canviant i les Illes Balears. Jornades al
Centre de Cultura Sa Nostra. Taula Rodona sobre Sostenibilitat mediambiental i
cultural. Palma de Mallorca. 3, 4 i 5 d’abril.
TINTORÉ. J. Permios Nacionales de Investigación 2003. Taula Rodona. Residència
d’Estudiants, Madrid. 3 de Novembre.
TINTORÉ. J. Què ens diuen els oceans sobre el funcionament del clima. Conferència en
el Museu de la Ciència de Barcelona. 23 d’Octubre.
TINTORÉ. J. Seminari sobre la ciència i la tecnologia marines a les Illes Balears.
Moderador de la Taula Rodona sobre “La investigació marina, opcions de futur i
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conclusions”. Organitzat per la Conselleria d’Innovació i Energia, Conselleria
d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears, i la Universitat de les Illes
Balears. Campus de la UIB. 8, 9 i 10 d’abril.
TINTORÉ. J.; JACOB, M. Think Tank. Organitzat per la Federació Hotelera de
Mallorca al Club Pollença (Mallorca). 24 i 25 de març.

Organització de Congressos
ORO, D. 21 Jornadas Científico-Técnicas Gaviota Patiamarilla en el Mediterráni. 11 i
12 de Desembre.

Comunicacions orals a congressos
ÁLVAREZ, A.; ORFILA, A.; TINTORÉ, J. A Satellite Based Forecasting System in
the Ligurian Sean on weekly time-scales with a satellite based ocean forecasting
(SOFT) system. EGS-AGU 2003 (European Geophysical Society). Niza (França).
7-11 abril.
ÁLVAREZ, A.; ORFILA, A.; TINTORÉ, J. Forecasting spatiotemporal time series with
genetic programs: Application to satellite data. EGS-AGU 2003 (European
Geophysical Society). Niza (França). 7-11 abril.
BARRÓN, C.; DUARTE, C.M.; MIDDLEBURG, J.J. Phytoplankton trapped within
seagrass (Posidonia oceanica) sediments are a nitrogen source: An in situ isotopic
labeling experiment. 17th Biennial Conference of the Estuarine Research
Federation, Seattle (USA). 14 al 18 de Setembre.
BASTERRETXEA, G. Workshop “Campos de fondeo”. Palma, 19-20 novembre.
BASTERRETXEA, G.; VIZOSO, G.; JORDI, A.; ORFILA, A.; TINTORÉ, J. 10th
Anniversary of the Engineering Academy. Barcelona, 3-4 desembre.
BERTELLOTI, M.; BLANCO, G.; GONZÁLEZ, M.; DONÁZAR, J.A. Efecto de la
fecha de puesta y orden de eclosión en la proporción de sexos en nidadas del
pingüino de Magallanes en Chubut, Argentina. V Jornadas Nacionales de Ciencias
del Mar. Mar de Plata, Argentina. 18 de desembre.
DUARTE, C. The future of seagrass ecosystems Conferencia Plenaria. 5th ICEF
Conference, Environmental Future of Aquatic Ecosystems, Zurich, Switzerland.
Del 23 al 27 de Març.
DUARTE, C.; BARRÓN, C. Respiration in the coastal ocean: origin and fate of organic
matter. Estuarine Research Federation 2003 Meeting, Estuaries on the Edge,
Seattle, USA. 14 al 18 de Setembre.
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FORNÉS, A.; ORFILA, A.; BASTERRETXEA, G.; JORDI, A.; MORAL, F.;
ÁLVAREZ, A.; VIZOSO, G.; CASAS, B.; DUARTE, C.; TINTORÉ, J. The
IMEDEA M&CGIS: A GIS based interdisciplinary tool for scientific management
of the coastal zone. Proceedings of CoastGIS’03. Fifth International Symposium on
GIS and Computer Cartography for Coastal Zone Management. 16-18 octubre.
Gènova (Itàlia).
JACOB, M.; SIMONET, R. La innovación en el sector turístico balear. Jornada de
Innovación Tecnológica en Turismo: Implicación de los sectores empresariales de
Baleares en la iniciativa EUROTOURISM. Fundación IBIT, Direcció General de
Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació (Govern de les Illes Balears). 23
d’Abril.
LALUCAT, J. Diversidad de los genes que codifican para las salicilato hidroxilasas en
Pseudomonas stutzeri. XIX Congreso Nacional de Microbiología. SEM2003.
Santiago de Compostela. De l’1 al 2 de Gener.
LALUCAT, J. IsPst3, un nuevo elemento transponible de la familia ISL3 relacionado
con la inactivación de la catecol 2, 3 dioxigenasa en Pseudomonas stutzeri. XIX
Congreso Nacional de Microbiología. SEM2003. Santiago de Compostela. De l’1 al
2 de Gener.
MARCOS, M.; LIU, L.-F.; MONTSERRAT, S. Linear and nonlinear resonant coupling
between two bays, Long Waves Symposium (XXX IAHR Congress), Thessaloniki
(Grecia), Agost 2003.
MORALES-NIN, B.; FIGUEIREDO, I.; GOUVEIA, E.; GORDO, L.; BORDALOMACHADO, P.; REIS, S. Life history of Aphanopus carbo: a deep-water Atlantic
specie. "Deep Sea 2003 Conference" Qweenston, New Zealand. De l’1 al 5 de
desembre.
MOREY, G.; RIERA, F., MORALES-NIN, B. Distribution of the basking shark
Cetorhinus maxim. 7th European Elasmobranch Association Meeting, República de
San Marino. Del 26 al 28 de Setembre
ORO, D. Jornadas Científico-Técnicas Gaviota Patiamarilla en el Mediterráneo. Palma
de Mallorca. Del 11 al 12 de desembre.
PRADEL, R. ; MAURIN-BERNIER, L. ; ORO, D. ; GIMENEZ, O. ; GENOVART, M.
; CHOQUET, R. Determination of sex in Larus audouinii: a model incorporating
possibility of error. "EURING Technical meeting", Radolfzell, Alemania. Meritxell
Genovart. Del 5 al 12 d’Octubre.
ROSSELLÓ-MORA, R. Do species exist?. 1st FEMS congress of european
microbiologists; Lubljana, Eslovènia. Del 29 de Juny al 3 de Juliol.
ROSSELLÓ-MORA, R. La taxonomía del nuevo milenio ¿es necesario un cambio
radical?. XIX Congreso Nacional de Microbiología, Santiago de Compostela.
Ramon Rosselló-mora. Del 21 al 25 de Setembre.
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TINTORÉ, J.; JACOB, M.; BASTERRETXEA, G. Strategies towards sustainable
tourism in Mediterranean coastal Areas. Conference on Integrated Coastal
Management In Mediterranean Tourist Regions. Calvià, Mallorca. 24-25 gener
2003.

Pósters presentats a congressos
MASÓ, M.; GARCÉS, E.; VILA, M.; ANGLÈS, S.; GIACOBBE, M.G. LUGLIÉ, A.;
GOTSIS-SKRETAS, O.; IGNATIADES, L.; OROZCO, F.;.COZAR, E.; BRAVO,
I.; FRAGA, S.; PENNA, A.; BASTERRETXEA, G.; JORDI, A. Poster presentació
del projecte STRATEGY: New strategy of monitoring and management of HABs
in the Mediterranean Sea: Data management. EUROHAB: meeting i reunió per al
VI Programa Marc. Amsterdam (Països Baixos).17 al19 març.
GARCÍA, M.; ROSSELLÓ-MORA, R.; DUARTE, C. Análisis de las comunidades
microbianas asociadas al sedimento de P. oceanica. XIX Congreso Nacional de
Microbiología, Santiago de Compostela. Del 21 al 25 de Setembre.
JORDI, A.; BASTERRETXEA, G.;ORFILA, A.; DUARTE, C.; CASAS, B.; VIZOSO,
G.; ÁLVAREZ, A.; TINTORÉ, J. Shelf – open ocean exchanges through
submarine canyons. (Paris, França). International OCEANS Open Science
Conference. 7 al 10 de gener.
JORDI, A.; BASTERRETXEA, G.; ORFILA, A.; DUARTE, C.; ÁLVAREZ, A.;
TINTORÉ, J. Shelf / slope exchanges throught submarine canyons. EGS-AGU
2003 (European Geophysical Society). Niza (França). 6 a l’11 d’abril.
MONSERRAT, S.; RABINOVICH, A.B.; MARCOS, M.; LIU, P.L.-F. Linear coupling
between two adjacent inlets: Observation and modelling. XXVII EGS-AGU 2003
(European Geophysical Society). Niza (França). 7 a l’11 d’abril.
MORANTA, J.; PALMER, M.; MASSUTÍ, E.; MORALES-NIN, B.; STEFANESCU,
C. Seasonality in fish community and population structure on the continental slope
of the western Mediterranean. Deep Sea 2003 conference. Queenstown, Nova
Zelanda. De l’1 al 5 de Desembre.
MORANTA, J.; MASSUTÍ, E.; MORALES-NIN, B.; STEFANESCU, C. The biology
of Deep Sea fishes: a review for the Mediterranean. Deep Sea 2003 conference.
Queenstown, Nova Zelanda. De l’1 al 5 de Desembre.
ORFILA, A.; ÁLVAREZ, A.; TINTORÉ, J.; JORDI. A.; BASTERRETXEA, G.;
VIZOSO, G. Western Mediterranean variability inferred from satellite data. EGSAGU 2003 (European Geophysical Society). Niza (França). 7 a l’11 d’abril.
ORFILA, A.; ÁLVAREZ, A.; TINTORÉ, J.; JORDI. A.; BASTERRETXEA, G.
Climate teleconnections in the ligurian sea inferred from satellite data. EGS-AGU
2003 (European Geophysical Society). Niza (França). 7 a l’11 d’abril.
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PASCUAL, A.; GOMIS, D.; HANEY, R.L.; RUIZ, S. A Quasi-Geostrophic Analysis of
a Meander in the Palamós Canyon. XXVII EGS-AGU 2003 (European Geophysical
Society). Niza (França). 7 a l’11 d’abril.
ROSSELLÓ-MORA, R. Aplicación de la hibridación in situ (FISH) y la electroforesis
de geles desnaturalizantes (DGGE) al estudio de los cambios poblacionales en
salinas solares en respuesta al estrés. XIX Congreso Nacional de Microbiología,
Santiago de Compostela. Del 21 al 25 de Setembre.
RUBIO, A.; DURRIEU DE MADRON, X.; PUIGDEFÀBREGAS, J.; ESPINO, M.;
GOMIS, D. Three procedures for the analysis of the geostrophic circulation
associated with an eddy over the Catalan Continental Shelf. XXVII EGS-AGU
2003 (European Geophysical Society). Niza (França). 7 a l’11 d’abril.
RUIZ, S.; GOMIS, D. 3D EOF-based spatial analysis of Gyroscope observations. 1st
Argo Science Workshop, Tokio (Japó). Del 12 al 14 d’Abril.
VALENS, M.; ROSSELLÓ-MORA, R. Diversidad intraespecífica de Salinibacter ruber
revelada mediante análisis por técnicas de amplificación de fragmentos al azar. XIX
Congreso Nacional de Microbiología, Santiago de Compostela. Del 21 al 25 de
Setembre.

Asistència
ALVAREZ, A.; FERNÁNDEZ, V.; HERNÁNDEZ-GARCÍA, E.; PIRO, O. European
Geophysical Society/American Geophysical Union. Del 7 a l’11 d’Abril.
DEUDERO, S. Gestión Integral del Litoral en Zonas Turísticas del Mediterráneo. Gener
2003
DEUDERO, S. Jornadas sobre la Biodiversidad marina y su conservación. Març 2003.
DEUDERO, S. Seminario sobre la ciencia y las tecnologías marinas en las Baleres.
Abril 2003.
DEUDERO, S. VIII Reunión Foro Científico de la pesca española en el Mediterráneo.
Del 30 al 31 de Gener.
MORALES-NIN, B.; MORANTA, J.; MOREY, G.; GARCÍA, C.; TOMÁS, J. VIII
Reunión: Foro Científico de la Pesca Española en el Mediterráneo. Del 30 al 31 de
Gener.
MOREY, G. 7th European Elasmobranch Association Meeting (San Marino). Del 26 al
28 de Setembre.
ORO, D.; FORERO, M.G.; IGUAL, J.M.; TAVECCHIA, G. Jornadas CientíficoTécnicas Gaviota Patiamarilla en el Mediterráneo. Del 11 al 12 de Desembre.
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PUBLICACIONS
Articles en revistes internacionals
AGAWIN, N. S. R. , DUARTE, C. M., AGUSTÍ, S. Abundance, biomass and growth
rates of Synechococcus sp. in a tropical coastal ecosystem (Philippines, South
China Sea). Estuarine, Coastal and Shelf Science 56: 493-502, 2003.
ALBERTO, F. , CORREIA, L., ARNAUD-HAOND, S., BILLOT, C., DUARTE, C.
M., SERRAO, E. New microsatellite markers for the endemic Mediterranean
seagrass Posidonia oceánica. Molecular Ecology Notes 3: 253-255, 2003.
ALBERTO, F., CORREIA, L., BILLOT, C., DUARTE, C. M., SERRÃO, E. Isolation
and characterization of microsatellite markers for the seagrass Cymodocea nodosa.
Molecular Ecology Notes 3: 397-399, 2003.
ALVAREZ, A., ORFILA, A., SELLSCHOPP, J. Satellite based forecasting of sea
surface temperature in the Tuscan Archipelago. International Journal of Remote
Sensing 24: 2237 – 2251, 2003.
ARÍSTEGUI, J. , AGUSTÍ, S., DUARTE, C. M. Respiration in the dark ocean.
Geophysical Research Letters 30: 1041, 2003.
BARRÓN, C. , MARBÁ, N., DUARTE, C. M., PEDERSEN, M. F., LINDBLAD, C.,
KERSTING, K., MOY, F., BOKN, T. High Organic Carbon Export Precludes
Eutrophication Responses in Experimental Rocky Shore Communities.
Ecosystems 6: 144-153, 2003.
BOKN, TL., DUARTE, C.M., PEDERSEN, M.F., MARBÀ, N., MOY, F.E.,
BJERKENG, B., BORUM, J., CHRISTIE, H., HOELL, E. E., KAREZ, R.,
KERSTING, K., KRAUFVELIN, P., LINDBLAD, C.,OLSEN, M., SOMMER,
U., SØRENSEN, K. A response of experimental rocky shorecommunities to
nutrient additions. Ecosystems 6: 577-594. 2003.
BOXSHALL, G. A., JAUME, D. Iboyella, A new genus of epacteriscid calanoid
copepod (Copepoda: Calanoida: Epacteriscidae) from Cuba. Organisms Diversity
& Evolution 3: 85-92, 2003.
CARTES, J. E., JAUME, D., MADURELL, T. Local changes in the composition and
community structure of suprabenthic peracarid crustaceans on the bathyal
Mediterranean: influence of environmental factors. Marine Biology 143: 745-758,
2003.
CERMEÑO, P.,URIARTE, A., MARTINEZ DE MURGUÍA, A., MORALES-NIN, B.
Validation of daily increment formation in otoliths of juveniles and adults of
european anchovy Engraulis encrasicolus. Journal of Fish Biology 62 (3): 679691, 2003.
COOPER, J. , BACCETTI, N., BELDA, E.J., BORG, J.J., ORO, D.,
PAPACONSTANTINOU, C., SÁNCHEZ, A. Seabird mortality from longline
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fishing in the Mediterranean sea and Macaronesian waters: a review and a way
forward. Scientia Marina 67: 57-64, 2003.
DUARTE, C. M. Recognizing the international dimension of ASLO. Limnol. Oceanogr.
Bull. 12: 11-13, 2003.
FOURQUREAN, J. W., MARBÀ, N., DUARTE, C. M. Elucidating seagrass population
dynamics: Theory, constraints, and practice. Limnolog. Oceanography 48: 20702074, 2003.
GARCIA, E., DUARTE, C.M., MARBÀ, N., TERRADOS, J., KENNEDY, H.,
FORTES, M.D., TRI, N.H. Sediment deposition and production in SE Asia
seagrass meadows. Estuarine, Coastal and Shelf Science 56: 909-919, 2003.
GENOVART, M., JOVER, L., RUIZ, X., ORO, D. Offspring sex ratio in sub-colonies
of Audouin’s gull Larus audouinii with differential breeding performance.
Canadian Journal of Zoology 81: 905-910, 2003.
GENOVART, M., ORO, D., RUIZ, X., GRIFFITHS, R., MONAGHAN, P., NAGER,
R.G.. Male-biased hatching sex ratio in Audouin's gulls. Condor 105: 783-790,
2003.
HA, H.T., DUARTE, C.M., TRI, N.H., TERRADOS, J., BORUM, J. Growth and
population dynamics during early stages of the mangrove Kandelia candel in
Halong Bay, Nort Viet Nam. Estuarine, Coastal and Shelf Science 58: 435-444,
2003.
HOLMER, M., DUARTE, C.M., MARBÀ, N. Sulfur cycling and seagrass (Posidonia
oceanica) status in carbonate sediments. Biogeochemistry 66: 223-239, 2003.
HOLMER, M., PÉREZ, M., DUARTE, C. M. Benthic primary producers, a neglected
environmental problem in Mediterranean maricultures?. Marine Pollution Bulletin
46: 1370-1376, 2003.
HOLMER, M., DUARTE, C.M., HEILSKOV, A., OLESEN, B., TERRADOS, J.
Biogeochemical conditions in sediments enriched by organic matter from net-pen
fish farms in the Bolinao area, Philippines. Marine Pollution Bulletin 46: 14701479, 2003.
HUONG, T.T.L., VERMAAT, J. E., TERRADOS, J., VAN TIEN, N., DUARTE,C.M.,
BORUM, J., TRI, N.H. Seasonality and depth zonation of intertidal Halophila
ovalis and Zostera japonica in Ha Long Bay (Northern Viet Nam). Aquatic Botany
75: 147-157, 2003.
JACOB, M., TINTORÉ, J., AGUILÓ, E., BRAVO, A., MULET, J. Innovation in the
Tourist sector: results from a pilot study in the Balearic Islands. Tourism
Economics 9(3): 279-295, 2003.
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LIU, P.L.-F., MONSERRAT, S., MARCOS, M., RABINOVICH, A. B. Coupling
between two inlets: Observation and modeling. Journal of Geophysical Research
108, 2003.
LOMBARTE, A., TORRES, G.J., MORALES-NIN, B. Merluccius sagitta otolith
growth patterns related to genetics and environmental factors. Journal Marine
Biological Association 83 (2): 277-281, 2003.
LUCEA, A., DUARTE, C. M., AGUSTÍ, S., SØNDERGAARD, M. Nutrient (N, P and
Si) and carbon partitioning in the stratified NW Mediterranean. Journal of Sea
Research 49: 157-170, 2003.
MARBÀ, N., DUARTE, C.M. Scaling of ramet size and spacing in seagrasses:
implications for stand development. Aquatic Botany 77: 87-98, 2003.
MARTÍNEZ-ABRAÍN, A., ORO, D., FORERO, M.G., CONESA, D. Modelling
temporal and spatial local population dynamics in a long-lived seabird. Population
Ecology 45: 133-139, 2003.
MASSUTÍ, E., MORANTA, J. Demersal assemblages and depth distributions of
elasmobranchs from the continental shelf and slope off the Balearic Islands
(western Mediterranean). ICES Journal of Marine Science 60: 753-766, 2003.
MÍNGUEZ, E., ORO, D., DE JUANA, E., MARTÍNEZ-ABRAÍN, A. Mediterranean
seabird conservation: what can we do?. Scientia Marina 67: 3-6, 2003.
MOREY, G., MARTÍNEZ, M., MASSUTÍ, E., MORANTA, J. The occurrence of white
sharks, Carcharodon carcharias, around the Balearic Islands (western
Mediterranean Sea). Environmental Biology of Fishes 68 (4): 425-432, 2003.
MOREY, G., MORANTA, J., MASSUTÍ, E., GRAU, A., LINDE, M., RIERA, F.,
MORALES-NIN, B. Weight-length relationships of littoral to lower slope fishes
from the western Mediterranean. Fisheries Research 62: 89-96, 2003.
MUSSMANN, M., SCHULZ, H.N., STROTMANN, B., KJAER, T., NIELSEN, L.P.,
ROSSELLÓ-MORA, R., AMANN, R., JOERGENSEN, B.B. Phylogeny and
distribution of nitrate -storing Beggiatoa spp. in coastal marine sediments.
Environmental Microbiology 5: 523-533, 2003.
ORO, D. Managing seabird metapopulations in the Mediterranean: constraints and
challenges. Scientia Marina 67: 13-22, 2003.
ORO, D., AGUILAR, J.S., IGUAL, J.M., LOUZAO, M. Modelling demography and
extinction risk in the endangered Balearic shearwater. Biological Conservation
116: 93-102, 2003.
ORO, D., CAM, E., PRADEL, R., MARTÍNEZ-ABRAIN, A. Influence of food
availability on demography and local population dynamics in a long-lived seabird.
Proceedings of the Royal Society London, Series B 271: 387-396, 2003.
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TEIXEIRA, S., ARNAUD-HAOND, S., DUARTE, C.M., SERRÃO, E. Polymorphic
microsatellite DNA markers in the mangrove tree Avicennia alba. Molecular
Ecology Notes 3: 543-546, 2003.
TRUESDALE, V.W., KENNEDY, H., AGUSTÍ, S., WAITE, T.J. On the relative
constancy of iodate and total-iodine concentrations acompanying phytoplankton
blooms initiated in mesocosm experiments in Antarctica. Limnology and
Oceanography 48: 1569-1574, 2003.
VIDAL, M., DUARTE, C.M., AGUSTÍ, S., GASOL, J.M., VAQUÉ, D. Alkaline
phosphatase activities in the central Atlantic Ocean indicate large areas with
phosphorus deficiency. Marine Ecology Progress Series 262: 43–53, 2003.

Articles en revistes nacionals
DUARTE, C. M. Ciencia e xestión do impacto sobre os ecosistemas galegos. Grial 157:
28-35, 2003.
GRÀCIA, F., JAUME, D., RAMIS, D., FORNÓS, J. J., BOVER, P., CLAMOR, B.,
GUAL, M.A., VADELL, M. Les coves de Cala Anguila (Manacor, Mallorca) II:
La Cova Genovesa o Cova d’en Bessò. Espeleogènesi, geomorfologia, hidrologia,
sedimentologia, fauna, paleontologia, arqueologia i conservació. Endins 25: 4386, 2003.

Llibres i capítols de llibres
AGUILÓ, E., JACOB, M., MULET, J., SIMONET, R., TINTORÉ, J., TORTOSA, E.
La innovación medioambiental como un factor de competitividad de las empresas
turísticas de Baleares. Informe de situación de las Islas Baleares. BBVA Edt,
2003.
DUARTE, C. M., (Ed. ). Marine Ecology. Encyclopedia of Life Support Systems
(EOLSS), 2003.
DUARTE, C. M., AMTHOR, J. S., DEANGELIS, D. L., JOYCE, L. A., MARANGER,
R. J., PACE, M. L., PASTOR, J., RUNNING, S. W. The limits to models in
ecology, in: Models in Ecosystem Science, Princeton University Press, Pág.: 437451, 2003.
DUARTE, C. M., GRASES, F., (Ed.). El Papel Social de la Ciencia en Baleares: Un
homenaje a Javier Benedí. 2003.
JACOB, M., TINTORÉ, J., SIMONET, R. Turismo e innovación. El papel social de la
ciencia en Baleares: un homenaje a Javier Benedí. C. M. Duarte, F. Grases edt.,
Pág.: 224-226, 2003.
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JACOB, M., AGUILO, E., TINTORE, J., ALEGRE, J., COSTA, A., LOZANO, J.,
POU, LL., RIERA, A., ROSSELLO, J., TUGORES, M., SIMONET, R. Ciencia y
Turismo. El papel social de la ciencia en Baleares: Un homenaje a Javier Benedí.
C. M. Duarte, F. Grases edt., Pág.: 215-234, 2003.
TINTORE, J. Ciencia y medio ambiente en el siglo XXI: el reto del desarrollo
sostenible. El papel social de la ciencia en Baleares: Un homenaje a Javier
Benedí. C. M. Duarte, F. Grases edt., Pág.: 47-49, 2003.
TINTORÉ, J., JACOB, M., DUARTE, C. Medi ambient i Sostenibilitat a les Illes
Balears: Un Repte pel Segle 21. Informe Econòmic i Social de les Illes Balears
2002, A. Riera Edt., Pág.: 594-600, 2003.

Proceedings
FORNÉS, A., ORFILA, A., BASTERRETXEA, G., JORDI, A., MORAL, F.,
ÁLVAREZ, A., VIZOSO, G., CASAS, B., DUARTE, C., TINTORÉ, J. The
IMEDEA M&CGIS: A GIS based interdisciplinary tool for scientific management
of the coastal zone. Proceedings of CoastGIS’03. Fifth International Symposium
on GIS and Computer Cartography for Coastal Zone Management, 2003.

ESTANCIES Y ACTIVITATS REALITZADES EN ALTRES CENTRES.
ASISTÈNCIA A CURSOS.
BARRÓN, C. Using stable isotope ratio of DOC to trace its produciton by seagrasses.
Estancia en la Texas A&M University amb el professor Luis Cifuentes. 18 de
Setembre al 26 de Novembre.
BASTERRETXEA, G. Procesament ADCP de les campanyes SOFT del projecte SOFT.
University of Wales, Bangor, School of Ocean Sciences (Regne Unit). 3 al 14 de
febrer.
BASTERRETXEA, G. Reunió projecte Strategy a CMIMA. Barcelona, 9-10 de
setembre.
DEUDERO, S. Estància en Centro do Estudos do Mar, Universidad Federal de Parana,
Brasil. Maig-Juny 2003.
DUARTE, C.; AGUSTÍ, S. Estancia en la University of Western Australia, Perth,
Austràlia. Novembre-Desembre 2003.
DUARTE, C.; AGUSTÍ, S.; ALOU, E.; MARTÍNEZ, R. Estancia en la University of
Florida, Gainesville, USA. Març 2003.
FORERO, M.G. Estància en el Canadian Wildlife Service-University of Saskatchewan.
Medició de isòtops estables en aus marines del Mediterrani occidental. De l’1 al
31 de Març.
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FORERO, M.G. Estància en Phillip Island Nature Park (Austràlia). Ecologia tròfica del
pingüino enano en Austràlia: canvis en la disponibilitat d’aliment y consecuències
en els parámetres poblacionals. Del 15 de Novembre al 15 de Desembre.
JORDI, A. Gordon Research Conference (GRC) Coastal Ocean Modelling. New
London, New Hampshire (USA). 22-27 Juny.
JORDI, A. International OCEANS Open Science Conference (Paris, França). 7 al 10 de
gener.
ORO, D. Recursos tróficos marinos y conservación de aves: efectos sobre los
parámetros reproductores y poblacionales. Classe impartida dins el curs "Biología
de la conservación en sistemas insulares (fauna)". Curs teóric-práctic de la
Secretaría General, Subdirección General de Recursos Humanos. Gabinete de
Formación, CSIC. Puerto del Rosario, Fuerteventura. Del 27 al 31 d’octubre.
ORO, D.; FORERO, M.G.; ROBERTS, T.G. Seminario Técnico sobre la gaviota
patiamarilla en el Mediterráneo Español. Conselleria de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears. De l’11 al 12 de Desembre.
RIPOLL, A.; TINTORÉ, J. Academia de Ingeniería. Palma (UIB), Andreu Ripoll. Del
24 al 25 de Novembre.
TINTORÉ, J.; JORDI, A.; BASTERRETXEA, G.; CASAS, B.; ORFILA, A.; VIZOSO,
G. Oceanografia operacional. Curs de Alta Especializació d’Avanços en la
Ingenieria de Costes y Oceanografia Operacional. Academia de Ingeniería.
Barcelona. Del 9 al 10 de Desembre.
TOMAS, J. Curs d’utiliTzació d’IMAGE Pro Plus, Barcelona. software de análisi
d’imatge. Del 27 al 28 de gener.
VIZOSO, G.; MORAL, F. Curs “Sistema de modelado costero”. Ministeri de Medi
Ambient, Madrid. 23 a 27 de juny.

ALTRES ACTIVITATS D’INVESTIGACIÓ
Reunions de treball
ÁLVAREZ, A. Oceanografia Operacional a l’IMEDEA. Reunió GOI. 5 de Desembre.
ÁLVAREZ, A.; ORFILA, A.; JORDI, A.; TINTORÉ, J. Reunió projecte MFSTEP
(Mediterranean ocean Forecasting System: Toward Environmental Predictions).
Bologna, Itàlia. 19 al 21 de Març.
BASTERRETXEA, G. Reunió del projecte STRATEGY. CMIMA, Barcelona. Del 9 al
10 de Setembre.
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JORDI, A. MFSTEP Kick-off Meeting. CNR Research Area. Bologna (Itàlia).19-21
març.
JORDI, A.; BASTERRETXEA, G. Reunió projecte Strategy. First year meeting. Roma,
Itàlia. 29 al 31 de gener.
MARBÀ, N.; DÍAZ, E. M\&MS Data Analysis Workshop. Taller de anàlisis de dades
del projecte M&MS realitzat en School of Ocean Sciences, University of Wales,
Bangor. Del 28 d’abril al 2 de maig.
MORALES-NIN, B.; TOMÁS, J.; PALMER, M. Reunió anual del IBACS,
Copenhague. De l’1 al 10 d’Octubre.
MORALES-NIN, B.; TOMÁS, J.; PALMER, M.; ÁLVAREZ, A. Reunió amb membres
de l’IFREMER-Brest. Del 23 al 28 de Setembre.
MORALES-NIN, B.; TOMÁS, J.; PANFILI, J. Reunió amb membres del IRD-Dakar
(Senegal). Del 9 al 12 de Setembre.
MORALES-NIN, B.; TOMÁS, J. Reunió projecte TACADAR, Budapest, Hungria. Del
25 al 27 de Maig.
MORANTA, J. CIESM Workshop: Gaps in Deep-Sea Biology. Del 2 al 5 de Juliol.
MOREY, G. IUCN-Species Survival Commission-Shark Specialist Group Mediterranean Region Red List Workshop (San Marino). Del 29 de Setembre a l’1
d’Octubre.
MOREY, G. 3ª Sessió de la Comissió de la Reserva Marina de la Badia de Palma
compresa entre el Club Nàutic de s'Arenal i el Cap de Regana. 28 de febrer.
ORO, D. ICES Working Group on Seabird Ecology. Del 3 al 8 de Març.
ORO, D.; BERTOLERO, A.; AFAN, I. Reunions grups de treball MIMAM. Del 20 al
24 d’Octubre.
ORO, D.; TAVECCHIA, G.; ROBERTS, T.G. Seminari intern anàlisi vertit
Aznalcóllar: Análisis supervivencia cigüeñas (Roger Jovani, tesis co-dirigida por D.
Oro). Del 24 al 28 de Novembre.
RUIZ, S.; FLEXAS, M.; GOMIS, D. Reunión con miembros del grupo de ecología de
la Universidad de Màlaga (Proyecto coordinado BIOMEGA). Del 10 al 11 de
Setembre.
TOMÁS, J. Reunió anteprojecte MEDICIS, ICM (Barcelona). Del 4 al 5 de Desembre.
TOMÁS, J. Workshop de DIADFISH, projecte de constitució d’una xarxa d’excelència
sobre peixos diádromes, Bruselas, Bélgica. Del 12 al 13 de Març.
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Premis
JACOB, M.; GROIZARD, J.L. II Premi a l’Investigació Fundació Càtedra
Iberoamericana-Universitat de les Illes Balears. Innovació, transferència de
tecnologia i desenvolupament. Estudi de les contribucions de les empreses hoteleras
de origen balear a las economies latinoamericanes. Gener 2003 .
TINTORÉ, J. Premio Nacional Alejandro Malaspina en Ciencias y Tecnolgías de los
Recursos Naturales. Novembre 2003.

Campanyes
ALOU, E.; ALONSO, P.; AGUSTÍ, S. BLADE-1. Campanya Oceanogràfica,
Mediterrani Occidental. Buque Pelagia. Del 20 de Setembre al 10 d’Octubre.
ALOU, E.; ALONSO, P.; AGUSTÍ, S.; CALLEJA, M.; DUARTE, C.; LLABRÉS, M.;
MARTÍNEZ, R.; NAVARRO, N. COCA-II. Campanya Oceanogràfica, Oceà
Atlántic. Buque BIO Hespérides. Del 10 de Maig al 10 de Juny.
BARRÓN, C. Campaña EUROTROPH. Estudi del metabolisme y fluxes de carboni del
sediment a l’estuari Scheldt (Bèlgica). Del 31 al 10 d’Abril.
BASTERRETXEA, G.; CASAS, B. Campanya Calanova 2003. 12 desembre.
BASTERRETXEA, G.; JORDI, A.; CASAS, B.; MORAL, F.; FORNÉS, A.; VIZOSO,
G.; MARTÍNEZ, M.; ÁLVAREZ, F.; TINTORÉ, J. Campanya ALEX 2003.
Projecte LIFE-POSIDONIA (Platja de Muro, Mallorca). 17 de novembre al 5 de
desembre.
CALLEJA, M.L.; BARRÓN, C. Campanya Florida. Estudi del punt de compensació de
llum de les praderes de Thalassia testudinum. Del 29 de Setembre al 12 d’Octubre.
CASAS, B.; ÁLVAREZ, F.; BASTERRETXEA, G. Campanya STRATEGY Palamós.
Del 9 al 11 de Juny.
CASAS, B.; BASTERRETXEA, G. Calanova. Batimetria, determinació de tipus de
fons i caracterizació de la resonància del port esportiu de Calanova. Del 12 al 14 de
Gener.
DEUDERO, S. Campanya TUNIBAL 07/03. Cornide de Saavedra. Juliol 2003.
DEUDERO, S.; FRAU, T.; CERDÁ, M.; VALLS, M. Campanya Quantificació i estatus
poblacional Percnon gibbesi a les aigües de Sa Dragonera. Juliol-Agost 2003.
DUARTE, C.; MARTÍNEZ, R. Florida Springs, Campanya d’investigació, Florida
(USA). Del 1 al 21 de Març.
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DUARTE, C.; MARBÁ, N.; SANTIAGO, R.; MARTÍNEZ, R.; GARCÍA, M.; DÍAZ,
E. MedVeg El Campello. Campanya conjunta MedVeg coorganizada per
l’IMEDEA y l’Universitat de Barcelona per a analitzar els efectes de les gàbies de
acuicultura sobre les praderes i sediments marins alrededor d’una granja en
Espanya. Del 29 al 15 de Setembre.
GOMIS, D.; RUIZ, S.; FLEXAS, M. Campanya BIOMEGA en el Mar de Alboran. BIO
'García del Cid'. Del 9 al 23 d’Octubre.
MARBÀ, N.; CALLEJA, M. L.; GARCÍA, M.; SANTIAGO, R.; DÍAZ, E. Cabrera
MedVeg. De l’11 al 14 de Març.
MARBÁ, N.; SANTIAGO, R.; DÍAZ, E. MedVeg-Sounion. Campanya conjunta de tots
que formen el projecte per tal d’analitzar els efectes de les gàbies de acuicultura
sobre les praderes i sediments marins alrededor d’una granja a Gràcia. Del 15 al 30
de Juny.
MARBÀ, N.; SANTIAGO, R.; CALLEJA, M.L.; GARCÍA, M. Cabrera MedVeg.
Experiment d’ensaig de remediació amb quelats de ferro del sediment i la pradera
de la badía d’Es Port Cabrera, sobrecarregada de matèria orgànica. Del 15 al 17 de
Juliol.
MARBÁ, N.; MARTÍNEZ, R.; CALLEJA, M.L.; GARCÍA, M.; DÍAZ, E.; SASTRE,
D.; MIGUEL, V. Cabrera-MedVeg. Experiment d’ensaig de remediació amb
quelats de ferro del sediment i la pradera de la badía d’Es Port Cabrera,
sobrecarregada de matèria orgànica. Del 24 al 28 de Novembre.
MARCOS, M. IDEA0703, Mar Balear. Juliol 2003.
MARTINEZ, R. Campanya Formentera-Eïvissa Life Posidonia. Del 1 al 6 de Juny.
MORANTA, J.; MOYÀ, C. IDEA 0803: Cabrera/Sóller. Del 4 al 9 d’Agost.
MORANTA, J.; ORDINES, F.; HIDALGO, J.M. IDEA 0903: Cabrera/Sóller. Del 25 de
Setembre al 4 d’Octubre.
MORANTA, J.; TOMÁS, J.; HIDALGO, J.M. IDEA 1103. Del 14 al 22 de Novembre.
MOREY, G.; MORANTA, J. RESBAL FORMENTERA 04. Del 6 al 20 de Maig.
MOREY, G. RESBAL MALLORCA 04. Del 9 al 27 d’Abril.
MOREY, G.; MORANTA, J.; RUIZ, A. RESBAL MENORCA 04-1. Del 15 al 29 de
Juny.
MOREY, G.; ORDINES, F. RESBAL MENORCA 04-2. Del 5 al 19 de Setembre.
ORO, D.; BERTOLERO, A.; ROBERTS, T.G. Campanya Camp Delta de l’Ebre. Del
15 de Juny al 3 de Juliol.
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ORO, D.; FORERO, M.G.; BERTOLERO, A. Campanya en el Delta de l’Ebre,
diversos projectes del grup. Del 5 al 13 de maig.
ORO, D.; IGUAL, J.M.; AFAN, I.; GENOVART, M.; TAVECCHIA, G. Parc Nacional
Dragonera, Treball de camp a Pantaleu. De l’1 al 24 de Juliol.
TERRADOS, J.; RAMÍREZ, J.P. Delta de l’Ebre M&MS 2003. Estudi de l’estructura
espacial de les praderes de Cymodocea nodosa en la Badía de los Alfaques
mitjançant un globus cautiu. Del 3 al 10 de Setembre.
TERRADOS, J.; RAMÍREZ, J.P.; CALLEJA, M.L. Ria Formosa M&MS 2003. 1.
Estudi de l’estructura espacial de les praderes de Zostera noltii mitjançant un
globus cautiu. 2. Estudi del metabolisme de les comunitats bentòniques
predominants Spartina y Zostera noltii. 3. Determinació de la magnitud i
variabilitat dels fluxes de CO2 i O2 entre l’interfase agua-atmòsfera al llarg de la
Ria. De l’11 al 21 de Setembre.
TINTORÉ, J.; JORDI, A.; BASTERRETXEA, G.; CASAS, B.; VIZOSO, G.;
FORNES, A.; MORAL, P.; MARTÍNEZ, M.; ÁLVAREZ, F. ALEX. Cartografia,
perfils i medicions oceanogràfiques en la playa de Can Picafort-Muro. Del 17 al 8
de Desembre.

ACTIVITATS DOCENTS I DE DIVULGACIÓ
Tesis doctorals
FLEXAS, M. Mesoscale variability of the Northern Current in the Gulf of Lions and the
role of bottom topography. Directors de la tèsi: GertJan van Heijst, Marc A.
Garcia, Agustin Sánchez-Arcilla, 2003.
MADURELL, T. Deep-Sea Mediterranean communities and trophic webs. Directors de
tèsi: B. Morales-Nin i J. Cartes. UIB-Facultat Biologia, Beca Marie Curie
desenvolupada al Marine Fisheries Institute Athens. 23 de Setembre 2003.
ORFILA, A. A satellite based ocean forecasting system. Directors de la tèsi: Tintoré, J. i
Álvarez, A. Cas Jai, Universitat de les Illes Balears.11 de Març 2003.
PASCUAL, A. Different approaches to the circulation in the Balearic Sea: from satellite
data to QG dynamics. Director de la tèsi: Damià Gomis Bosch, 2003.
REGLERO, P. The life history strategy of sprat (Sprattus sprattus) in the Baltic
ecosystem. Directors de tèsi: B. Morales-Nin i Henrik Mosegaard. Universidad de
Cadiz, Facultad de Ciencias del Mar, Beca Marie Curie desenvolupada en el Danish
Institute for Marine Research. Desembre 2003.

Tesis de máster
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CLERO, L. Demografía y Crecimiento de las Praderas Submarinas (Thalassia
testudinum, Banks ex König) en Cayo Coco, Ciego de Ávila, Cuba. Tèsi de
Maestria dirigida per C. Duarte. Universidad Internacional de Andalucía. 15 de
Novembre de 2003.

Projectes de fi de carrera
MEDINA, F.J. Evaluación de los aspectos ecológicos, económicos y sociales de las
praderas de Posidonia oceánica en Mallorca. Tutors: Dr. Joan David Tàbara
Villalba, Dr. Jorge Terrados Muñoz. Memòria del projecte de fi de carrera de la
Llicenciatura en Ciències Ambientals UAB. 26 de Setembre de 2003.

Cursos i seminaris impartits a altres centres
DEUDERO, S. Docent de l’asignatura de Biologia Marina, segon cicle de la
Llicenciatura de Biologia, UIB.
DEUDERO, S. Docent curs de postgrado FSE: ‘Curso de Especialista Universitario en
Biologia Subacuática’, 227 hores.1 d’abril a 7 juliol.
DEUDERO, S. Docent en el curs: “Avanços en Biologia”, UIB/ICE, 18 de Setembre de
2003.
DUARTE, C. Análisis exploratorio de datos y diagnósticos ecológicos. Instituto de
Oceanología, La Habana, Cuba. 20-27 de Juliol.
DUARTE, C.; MORALES-NIN, B. Corso di alta formazione "EGIFACO". Stage
formativo presso IMEDEA (CSIC-UIB). Del 3 al 28 de Febrer.
GOMIS, D. Análisis espacial y diagnóstico en fluidos geofísicos. Curs de doctorat
impartit a l’UIB (30 crédits).
GOMIS, D. Filtrado de campos meteorológicos. Curs de 5h., Instituto Nacional de
Meteorología, Centre de Palma de Mallorca. Del 5 al 8 de Juny.
MARBÀ, N. Population and community dynamics of aquatic plant. Curs de doctorat.
International School of Aquatic Sciences. University of Southern Denmark.
Søgårlejren. Dinamarca. Del 26 de Maig a l’1 de Juny.
MORALES-NIN, B.; MORENO, I. Gestión de recursos costeros. Curs de doctorat
impartit a l’UIB (30 crédits). De l’1 de gener al 31 de maig.
MORALES-NIN, B.; MORANTA, J.; TOMÁS, J.; HIDALGO, J.M. Seminari del
Projecte IDEA (2). En el IEO-Centre Oceanogràfic de les Balears. 15 de Desembre.
ROSSELLÓ-MORA, R. International Course on Molecular Microbial Taxonomy.
València. Del 15 al 20 de Setembre.
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TINTORÉ, J. Oceanografia Operacional. Curs d’Alta Especializació d’Avanços en la
Ingenieria de Costes i Oceanografia Operacional. Academia d’Ingenieria.
Barcelona. Del 2 al 3 de Desembre.
TOMÁS, J.; MORANTA, J. Seminari del Projecte IDEA . Del 2 al 4 d’Abril.

Seminaris IMEDEA
ALVAREZ, E. Cap del Departamento de Medio Marino, Puertos del Estado.
Monitorización y estudio de los océanos: implicaciones de la oceanografía
operacional. Seu de l’IMEDEA a Esporles. 17 de Desembre de 2003.
ARNAUD-HAOND, S. (Universidade do Algarve). Marker resolution and genetic
structure of Posidonia oceanica meadows. Seu de l’IMEDEA a Esporles. 11 de
Novembre de 2003.
LIU, P. Numerical modelling of the tsunami generation, propagation and runup. Seu de
l’IMEDEA a Esporles. 12 de Desembre de 2003.
WALKER, D. Changing the paradigms of seagrass reproduction: examples from
Western Australia. Seu de l’IMEDEA a Esporles. 7 de Novembre de 2003.

Conferències de Divulgació
DEUDERO, S. Ecosistemes marins mediterranis. Conferència divulgativa de la 3a
Setmana de la Ciència i la Tecnologia. Eivissa. 6 de Novembre.
GOMIS, D. Canvi climàtic i ecologisme. Conferència divulgativa, Ciclo de Medio
Ambiente de La Caixa. Es Migjorn Gran (Menorca). 6 de Juny.
GOMIS, D. Canvi climàtic i ecologisme. Conferència divulgativa, Ciclo de Medio
Ambiente de La Caixa. Ciutadella de Menorca. 24 de Setembre.
GOMIS, D. La mar vista des del cel. Conferència divulgativa, Jornades de vela llatina,
Amics de la Mar. Fornells (Menorca). 4 de Juliol.
GOMIS, D. Recerca a l'oceà antàrtic: una de les claus per entendre el canvi climàtic.
Conferència divulgativa, Conferència inaugural de curs, Institut Menorquí
d'Estudis, Maó (Menorca).13 de Novembre.
MOREY, G. Els taurons de les aigües balears. Conferència organitzada per l'Associació
Cultural de Fornalutx. 11 de Juliol de 2003.
TINTORÉ, J. La recerca sobre oceanografia costenera a l'IMEDEA. Conferència
divulgativa de la 3a setmana de la ciència i la tecnologia. 6 de Novembre.
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ALTRES
BONAVIRI, C; CARINI, V. Estada formativa enmarcada dins el projecte "EGIFACO"
en col·laboració amb la institució IRMA-CNR (Mazara del Vallo, Sicilia). Grup
d’Ictiologia. Del 3 al 28 de Febrer.
DEUDERO, S. Coordinadora del Departament de Biologia UIB per a la participació en
la Feria de la Ciencia.
DEUDERO, S. Participació en un tribunal de tèsi: Feeding strategies and
trophodynamic requirements of deep-sea demersal fish in the Eastern
Mediterranean. Director de la tèsi: Teresa Madurell. Universitat de les Illes Balears,
Facultat de Ciències. 13 d’Octubre de 2003.
DEUDERO, S. Participació en el tribunal de memòria d’investigació de Teresa
Madurell. Changes in the structure of fish assemblages in a bathyal site of the
Ionian Sea (Eastern Mediterranean). Universitat de les Illes Balears, Facultat de
Ciències.
DEUDERO, S. Participació en el tribunal de memòria d’investigació de Marta Linde.
Ecomorfología del aparato trofico de los espáridos (Perciformes: Sparidae) del
Mediterráneo Occidental. Universitat de les Illes Balears, Facultat de Ciències.
FORERO, M.G. Participació en tribunal de tesis “Research applied to the conservation
of seabirds breeding on islands of the western mediterranean”, Universidad de
Barcelona.1 d’Abril.
GRUP D’OCEANOGRAFÍA FÍSICA. Modelització de processos oceanogràfics. Fira
de la ciència 2003. Grup d’Oceanografía Física. Del 3 al 30 de Març.
MORALES-NIN, B. Participació en un tribunal de tèsi: Deep-sea Mediterranean
communities and trophic webs. Directors de la tèsi: Teresa Madurell, Joan Cartes.
Beca Marie Curie desenvolupada en el Marine Fisheries Institute Athens.
Universitat de les Illes Balears, Facultat de Ciències. 23 de Setembre de 2003.
MORALES-NIN, B. I Jornada Pesquera. Conselleria d'Agricultura i Pesca del Govern
de les Illes Balears. 1 de Febrer.
MORALES-NIN, B.; TOMÁS, J.; MORANTA, J. Visita de Kara Schwenke, estudiant
en la North Carolina University (EEUU). Del 19 al 25 de Maig.

PATENTS
ÁLVAREZ, A.; ORFILA, A.; TINTORÉ, J. Títol: DARWIN: Modelització de procesos
caòtics mediant algoritmes genétics. Número de sol·licitut: EVBPM28330. País de
prioritat: U.E.
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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
Maria Esperanza Tous Pascual
Pero Bover Arbós

Personal de recolzament
Maria del Carmen de la Bandera Sánchez

Estancies
Arnau Garau Van Den Weghe
Asier Rodríguez Larrinaga
Cristina Saez Sastre
Damià Ramis Bernad
Eduardo Moralejo Rodríguez
Juan Carlos Salom Tomás
Marcos Méndez Iglesias
Nuria Riera Riera
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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.
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•

Aspectes ecològics relacionats amb la depuració d'aigües residuals i la seva
reutilització.

•

Ecologia terrestre: ecofisiologia, cicles biogeoquímics.

•

Genètica de poblacions humanes.

•

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
MEDRANO, H. Estrés biótico y abiótico, Mecanismos de defensa de la vid y desarrollo
de la uva. Unió Europea, Projecte plan COST. COST 858. (2003 - 2009)
SANTAMARÍA, L. ERMITE. Environmental regulation of mine waters in the
European Union. Unió Europea, V Programa Marco. EVK1-CT-2000-00078.
(2001 - 2004)
TRAVESET, A. Conservación de Areas con Flora amenazada en la Isla de Menorca.
Unió Europea, V Programa Marco. LIFE2000NAT/E/7355. (2002 - 2004)
TRAVESET, A. EPIDEMIE. Exotic Plant Invasions: Deleterious Effects in
Mediterranean Island Ecosystems. Unió Europea, V Programa Marco.
ENVIR/992/0506. Cofinanciat pel Plan Nacional I+D: REN2001-5239-E GLO.
(2001 - 2004)

Finançats pel Govern espanyol i altres entitats públiques
ALCOVER, J.A. Análisis de la evolución y extinción de Myotragus Balearicus, Bate,
1909 (Artiodactyla, Caprinae) II. Programa Nacional Promoción General del
Conocimiento. Govern Central (CICYT). BTE2001-0589. (2001 - 2004)
MEDRANO, H. Evolución de las especies vegetales y efecto de la fragmentación en
islas. Plan Nacional de I+D. Govern Central (CICYT). REN2001-3506-CO2-0.
(2002 - 2004)
MEDRANO, H. Organización de XV Reunión de la sociedad española de fisiología
vegetal y VIII congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal. Acció Especial.
Govern Balear. (2003 - 2004)
MEDRANO, H. Recuperació de la malvasia de Banyalbufar (Mallorca).PB - Programa
Básico (Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento). Govern
Central (CICYT). (2000 - 2003)
MEDRANO, H. Selección clonal y saneamiento de variedades de vid de Baleares. Plan
Nacional de I+D. Govern Central (CICYT). VIN-013. (2000 - 2003)
MEDRANO, H. Tipificación, cartografía y evaluación de los Pastos Españoles. Plan
Nacional de I+D. Govern Central (CICYT). 0T00-37-C17. (2000 - 2003)
MEDRANO, H. Utilización de indicadores fisiológicos para la aplicación del riego en
vid: Regulación. Plan Nacional de I+D. Govern Central (CICYT). AGL20011285-CO3-0. (2002 - 2004)
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PETITPIERRE, E. Aislamiento geográfico y exclusión competitiva en la filogenia y la
evolución de ciertos géneros de coleópteros. Plan Nacional de I+D. Govern
Central (CICYT). BOS2000-0822. (2000 - 2003)
PETITPIERRE, E. Filogenia molecular de la subfamilia Chrysomelinae (Coleotera,
Chrysomelidae). Plan Nacional de I+D. Govern 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. Govern Central (CICYT).
REN2003-00024. (2003 - 2006)
SANTAMARÍA, L. INVASRED. 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. Govern Central (CICYT).
REN2003-06962. (2003 - 2006)
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 I+D. Govern Central (CICYT). BOS2001-0610. (2001 2004)
TRAVESET, A. De genes a ecosistemas: el uso de marcadores moleculares como
técnica integradora de la fisiología, ecología y evolución de plantas. Acció
Especial. Govern Balear. (2003 - 2004)

Finançats per altres organismes
ALCOVER, J.A. Excavació i estudi dels materials exhumats a la Cova des Moro 7ª
fase. Conveni. Govern Balear. (2003)
JAUME, D, ORO, D, ALCOVER, J.A. Estudi comparat entre les poblacions de
baldritja Puffinus mauretanicus de Mallorca/Pitiüses i Menorca. Contracte.
Govern Balear. 3448/2003. (2003)
SANTAMARÍA, L. Ecología de restauración de la fauna y flora en la finca de
caracoles: Funcionamiento de los Ecosistemas acuáticos. Contracte.
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (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. Papel de los mutualismos planta-animal en el mantenimiento de la
Biodiversidad. CYTED. (2003 - 2007)

Projectes de recerca aplicada i desenvolupament
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TRAVESET, A. HERBIMPACT. 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. Investigación Parques Nacionales.
Ministerio de Medio Ambiente. 050/2002. (2003 - 2006)

CONFERÈNCIES I CONGRESSOS
Conferències convidades
MEDRANO, H. Factores ecofisiológicos que limitan la distribución de especies
endémicas de ambientes insulares. Conferencia en el VIII Congreso Hispano-Luso
de Fisiología Vegetal, Palma de Mallorca. Del 16 al 20 de Setembre.
MEDRANO, H. Regulación de la fotosíntesis en condiciones de estrés hídrico en
plantas C3. Conferencia invitada en el VIII Congreso Hispano-Luso de Fisiología
Vegetal, Palma de Mallorca. 16 al 20 de Setembre.
MEDRANO, H. Understanding down-regulation of photosynthesis under drought:
future prospects and searching for physiological tools for irrigation management.
International Meeting on ’Optimisation of Water Use By Plants In The
Mediterranean’, Cala Bona. Del 24 al 26 de març.

Organització de Congressos
ALCOVER, J.A.; BOVER P.; RAMIS, D. Insular Vertebrate Evolution: the
Palaeontological Approach, Palma de Mallorca. Del 16 al 19 de Setembre.
MEDRANO, H. XV Congreso Hispano Luso de Fisiologia Vegetal. Presidencia de
comité organizador del XV Congreso Hispano Luso de Fisiologia Vegetal celebrat
a Palma de Mallorca. Del 16 al 20 de Setembre.

Comunicacions orals a congressos
ALCOVER, J.A.; MCMINN, M.; SEGUÍ, B. Fossil rails (Gruiformes, Rallidae) from
the Balearic Islands. Congrés "Insular Vertebrate Evolution: the Palaeontological
Approach", Palma de Mallorca. 16-19 de Setembre.
ALCOVER, J.A.; QUINTANA, J.; MOYÀ-SOLÀ, S.; SANCHÍZ, B. Fossil
discoglossine anurans from the late Neogene of Menorca, Balearic Islands.
Congrés "Insular Vertebrate Evolution: the Palaeontological Approach", Palma de
Mallorca. 16-19 de Setembre.
ALCOVER, J.A.; LALUEZA-FOX, C.; SAMPIETRO, L.; BERTRANPETIT, J.
Mitochondrial and nuclear genes from the extinct bovid Myotragus balearicus.
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Congrés "Insular Vertebrate Evolution: the Palaeontological Approach", Palma de
Mallorca. 16-19 de Setembre.
BOVER, P; TOLOSA, F. The olfactory ability of Myotragus balearicus. Congrés
"Insular Vertebrate Evolution: the Palaeontological Approach", Palma de
Mallorca. 16-19 de Setembre.
BOVER, P. New bone fusions in Myotragus balearicus: effects on locomotion. Congrés
"Insular Vertebrate Evolution: the Palaeontological Approach", Palma de
Mallorca. 16-19 de Setembre.
BOVER, P.; ALCOVER, J.A.; FORNÓS, J.J. "Footprint on the sand": clues for
Myotragus locomotion and behaviour. Congrés "Insular Vertebrate Evolution: the
Palaeontological Approach", Palma de Mallorca. 16-19 de Setembre.
BOVER, P.; Ramis, D. Requiem for Myotragus balearicus domestication. Congrés
"Insular Vertebrate Evolution: the Palaeontological Approach", Palma de
Mallorca. 16-19 de Setembre.
LÁZARO, A. Sexual expression in the monoecious shrub Buxus balearica. Congrés
SCAPE (Scandinavian Association for Pollination Ecology), Oksenoen, Noruega.
Del 24 al 26 d’octubre.
MEDRANO, H. Determination of CO2/O2 specificity factor for ribulose bisphophate
carboxylase/oxygenase in grapevine. Comunicació oral en las 13èmes Journées
GESCO (Groupe d. Etudes des Systèmes de Conduite de la Vigne), celebrat a
Montevideo (Uruguay), 2003.
MEDRANO, H. Effect of drought on carbon partitioning in grapevine plants.
Presentació oral al congrés "Optimisation of water use by plants in the
Mediterranean" celebrat en Cala Bona. Del 24 al 26 de març.
MEDRANO, H. Effects of virus infection in photosynthesis of Banyalbufar malmsey
grapevines. Comunicació oral presentada a les 13èmes Journées GESCO (Groupe
d. Etudes des Systèmes de Conduite de la Vigne), celebrat en Montevideo
(Uruguay), 2003.
MEDRANO, H. Extraction of Rubisco from several wild Mediterranean species.
Comunicació oral al 5th International Workshop on “Field techniques for
Environmental Physiology”, celebrat en Tenerife. Del 16 al 22 de març.
MEDRANO, H. Importancia de las acuaporinas en la regulación de la fotosíntesis:
primeras evidencias in vivo de la regulación directa de la conductancia del
mesófilo al CO2 por la acuaporina NtAQP1 de tabaco. Comunicació oral al VIII
Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal, Palma de Mallorca. Del 16 al 20
de Setembre.
MEDRANO, H. Selección clonal de variedades de vid autóctonas de Baleares
influencia de la zona de producción y del grado de infección vírica. Comunicació
oral al VIII Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal, celebrat a Palma de
Mallorca. Del 16 al 20 de Setembre.
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MEDRANO, H. Selección clonal y sanitaria de variedades de vid de Baleares.
Comunicació oral presentada a la Reunión del Grupo español de seleccionadores
de vid (GESEVID), celebrada a Alcalá de Henares. Novembre 2003.
MEDRANO, H. Vitis vinifera cv. Tempranillo in Mediterranean climate: effects of
different irigation on its physiology. Comunicació oral presentada al International
Meeting on ’Optimisation of Water Use By Plants In The Mediterranean’, Cala
Bona. Del 24 al 26 de març.
MEDRANO, H. Water use in field grown Medicago arborea and Medicago citrina
under prolonged Mediterranean drought conditions. Comunicació oral presentada
al International Meeting on ’Optimisation of Water Use By Plants In The
Mediterranean’, Cala Bona. Del 24 al 26 de març.
MORALEJO, E; DESCALS, E. Risk analysis of Phytophthora ramorum establishment
in the Mediterranean area. Sudden Oak Death Online Symposium. www. apsnet.
org/online/SOD (website of The American Phytopathology Society), 2003.
PALMER, M.; BOVER, P.; ALCOVER, J.A. Myotragus balearicus mandibular shape
analysis. Congrés "Insular Vertebrate Evolution: the Palaeontological Approach",
Palma de Mallorca. 16-19 de Setembre.
RAMIS, D.; ALCOVER, J.A. Holocene extinction of endemic mammals on the
Mediterranean islands: some methodological questions and an update. Congrés
"Insular Vertebrate Evolution: the Palaeontological Approach", Palma de
Mallorca. 16-19 de Setembre.

Pósters presentats a congressos
BOVER, P.; ALCOVER, J.A. A catalogue of deposits with Myotragus in the Balearic
Islands. Presentat al congrés "Insular Vertebrate Evolution: the Palaeontological
Approach". Del 16 al 19 de Setembre.
GALMES, J., KEYS, A.J., PARRY, M.A.J., CIFRE, J., MUS, M., MEDRANO, H.,
FLEXAS, J.Rubisco Specificity Factor is more dependent on habitat and recent
evolutionary history than on phylogeny among Mediterranean C3 plants. Poster
presentado al VIII Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal, celebrat a
Palma de Mallorca. 16 al 20 de Setembre.
PETITPIERRE, E. Filogenia molecular de la subfamilia Chrysomelinae: datos
preliminares. Póster presentat al Congreso de la Sociedad Española de Genética,
San Lorenzo de El Escorial, Madrid. Gener 2003.
MEDRANO, H. Comparison of the water deficit effects on photosynthesis in two
endemic species of the Balearic islands and two wide distributed Mediterranean
species. Póster presentat en el International Meeting on Optimisation of Water Use
By Plants In The Mediterranean celebrat a Cala Bona. Del 24 al 26 de març.
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MEDRANO, H. Efectos de diferentes dosis de riego sobre la fisiología de Vitis vinifera
cv. Tempranillo. Póster presentat en el VIII Congreso Hispano-Luso de Fisiología
Vegetal, celebrat a Palma de Mallorca. Del 16 al 20 de Setembre.
MEDRANO, H. La infección vírica induce una reducción del crecimiento y la
fotosíntesis en la Malvasia de Banyalbufar. Póster presentat al VIII Congreso
Hispano-Luso de Fisiología Vegetal, Palma de Mallorca. Del 16 al 20 de
Setembre.
MEDRANO, H. Photosynthetic responses to progressive drought in five C3 plants
presenting different drought-response syndromes: gas-exchange, chlorophyll
fluorescence, RuBP content and Rubisco activity. Póster presentat al International
Meeting on Optimisation of Water Use By Plants In The Mediterranean, celebrat a
Cala Bona. Del 24 al 26 de març.
MEDRANO, H. Relationships between leaf photosynthesis, nitrogen content and
specific leaf area in 78 Mediterranean species. Effects of evolutionary history, life
form and leaf habit. Póster presentat al International Meeting on Optimisation of
Water Use By Plants In The Mediterranean, celebrat en Cala Bona. Del 24 al 26
de març.
MEDRANO, H. Selección clonal y sanitaria de variedades de vid autóctonas de
Baleares. Póster presentat a les 13èmes Journées GESCO (Groupe d. Etudes des
Systèmes de Conduite de la Vigne), celebrat en Montevideo (Uruguay), 2003.
MEDRANO, H. The relationship between maximum leaf photosynthesis, nitrogen
content and specific leaf area in Balearic endemic and non endemic Mediterranean
species. Póster presentat al International Meeting on Optimisation of Water Use
By Plants In The Mediterranean, Cala Bona. Del 24 al 26 de març.
MEDRANO, H. Variación de la fotosíntesis y la eficiencia en el uso del agua con
relación a la arquitectura de la planta y a las variaciones en la edad de la hoja:
posible relación con las diferencias de producción de Medicago arborea y
Medicago citrina. Póster presentat al VIII Congreso Hispano-Luso de Fisiología
Vegetal, Palma de Mallorca. Del 16 al 20 de Setembre.
MEDRANO, H. Virus infection induces photosynthesis and growth reductions in
Banyalbufar malmsey. Póster presentat al International Meeting on Optimisation
of Water Use By Plants In The Mediterranean, Cala Bona. Del 24 al 26 de març.
PALMER, M.; ALCOVER, J.A.; PONS, G.X. The Balearic archipelago: palaeontology
meets zoology on the Western Mediterranean Sea. Presentat al congrés "Insular
Vertebrate Evolution: the Palaeontological Approach", Palma de Mallorca. 16 al
19 de Setembre.

PUBLICACIONS
Articles en revistes internacionals
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BOVER, P., ALCOVER, J.A. Understanding late quaternary extinctions: tha case of
Myotragus balearicus Bate, 1909. Journal of biogeography 30: 771-781, 2003.
BRUVO, B., PONS, J., UGARKOVIC, D., JUAN, C., PETITPIERRE, E., PLOHL, M.
Evolution of low-copy number and major satellite DNA sequences coexisting in
two Pimelia species-groups (Coleoptera). Gene 312: 85-94, 2003.
CHARALAMBIDOU, I.C., SANTAMARÍA, L., LANGEVOORD, O. Effect of
ingestion by five duck dispersers on the retention time, retrieval and germination
of Ruppia maritima seeds. Functional Ecology 17: 747-753, 2003.
ESCALONA, J.M., FLEXAS, J., BOTA, J., MEDRANO, H. Distribution of leaf
photosynthesis and transpiration within grapevine canopies under different
drought conditions. Vitis 42(2): 57-64, 2003.
FIGUEROLA, J., GREEN, A. J., SANTAMARIA, L. Passive internal transport of
aquatic organisms by waterfowl in Doñana, south-west Spain. Global Ecology and
Biogeography 12: 427-436, 2003.
GULIAS, J., FLEXAS, J., MUS, M., CIFRE, J., LEFI, E., MEDRANO, H. Relationship
between maximum leaf photosynthesis, nitrogen and specific leaf area Balearic
endemic and non-endemic Mediterranean species. Annals of Botany 92: 215-222,
2003.
HANGELBROEK, H.H., SANTAMARÍA, L. Local adaptation on the pondweed
Potamogeton pectinatus to contrasting sediment types is mediated by changes in
propagule provisioning. Journal of Ecology 91: 1081-1092, 2003.
LORITE, P., CARRILLO, J.A., GARNERÍA, I., PETITPIERRE, E., PALOMEQUE, T.
Satellite DNA in the elm eaf beetle Xanthogaleruca luteola (Coleoptera,
Chrysomelidae): Characterization, interpopulation analysis, and chromosome
location. Cytogenetic and Genome Research 98.: 302-307, 2003.
MEDRANO, H., ESCALONA, J.M., CIFRE, J., BOTA, J., FLEXAS, J. A ten year
study on the physiology of two Spanish grapevine cultivars under field conditions:
effect of water availability from leaf photosynthesis to grape yield and quality.
Functional Plant Biology 30: 607-619, 2003.
MEDRANO, H., FLEXAS, J., GULIAS, J. Leaf photosynthesis in Mediterranean
vegetation. Advances in Plant Physiology 5: 181-226, 2003.
MÉNDEZ, M., TRAVESET, A. Sexual expression and allocation in the single-flowered
hermaphroditic Paeonia cambessedessi (Paeoniaceae) in relation to plant and
flower size. Oecologia 137: 69-75, 2003.
PETITPIERRE, E., GARNERÍA, I. A cytogenetic study of the leaf beetle genus
Cyrtonus Coleoptera, Chrysomelidae). Genetica 119: 193-199, 2003.
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RODRÍGUEZ-GIRONÉS, M.A., SANDSTEN, H., SANTAMARÍA, L. Asymmetric
competition and the evolution of propagule size. Journal of Ecology 91: 554-562,
2003.
SAMPOL, B., BOTA, J., RIERA, D., MEDRANO, H., FLEXAS, J. Analysis of the
virus-induced inhibition of photosynthesis in malmsey grapevines. New
Phytologist 160: 403-412, 2003.
SANTAMARÍA, L., CHARALAMBIDOU, I., FIGUEROLA, J., GREEN, A.J. Effect
of duck gut passage on germination of fennel pondweed seeds. Archiv für
Hydrobiologie 156: 11-22, 2003.
SANTAMARÍA, L., FIGUEROLA, J., PILON, J.J., MJELDE, M., GREEN, A.J., DE
BOER, T., KING, R.A., GORNALL, R.J. Plant performance across latitude: the
role of plasticity and local adaptation. Ecology 84: 2454-2461, 2003.
TRAVESET, A., GULÍAS, J., RIERA, N. AND MUS, M. Transition probabilities from
pollination to establishment in a rare dioecious shrub species (Rhamnus ludovicisalvatoris) in two type of habitats. Journal of Ecology 91: 427- 437, 2003.

Articles en revistes nacionals
BARCELÓ, M. A., BOVER, P., GINARD, A., VADELL, M., CRESPÍ, D., VICENS,
D. Les cavitats de la Serra de Na Burguesa. Zona 5: Coma des Mal Pas. Calvià
(Mallorca). Endins 25: 87-106, 2003.
QUINTANA, J., BOVER, P., RAMIS, D., ALCOVER, J.A. Cronologia de la
desaparició de Myotragus balearicus Bate 1909 a Menorca. Endins 25: 155-158,
2003.
SANTAMARÍA, L., AMÉZAGA J.M. ¿Prestigio o utilidad social? Emergencias
ambientales y operatividad científico-técnica: un análisis crítico. Apuntes de
Ciencia y Tecnología 6: 18-21, 2003.

Llibres i capítols de llibres
DUARTE, C. M., GRASES, F (Edt.) El Papel Social de la Ciencia en Baleares.
MEDRANO, H., FLEXAS, J. Las relaciones hídricas en las plantas. La Ecofisiología
Vegetal, una ciencia de síntesis. Cap. 38: 1141-1174, 2003.
MEDRANO, H., FLEXAS, J. Respuestas de las plantas al estrés hídrico. La
Ecofisiología Vegetal, una ciencia de síntesis. Cap. 8.: 253-286, 2003.
MEDRANO, H. , Gulías, J., Galmés, J., Cifre, J., Flexas, J. Ecofisiología de la
fotosíntesis y eficiencia en el uso del agua en la vegetación de la cuenca
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mediterránea. Fisiologia Ecológica y Evolutiva en Plantas. Universidad de la
UCV, 2003.
TRAVESET, A., SANTAMARÍA, L. Ciencia y la conservación de la Naturaleza. El
papel social de la ciencia en Baleares: un homenaje a Javier Benedí. C. M.
Duarte, F. Grases edt., 2003.

Proceedings
MORALEJO, E., DESCALS, E. Risk analysis of Phytophthora ramorum establishment
in the Mediterranean area. Sudden Oak Death Online Symposium. www. apsnet.
org/online/SOD (website of The American Phytopathology Society). doi: 10.
1094/SOD-2003-EM, 2003.
MORALEJO, E., ORELLANA, C., NUÑEZ, L. Chancros y muerte retrogresiva de
ramillos de Quercus ilex causados por Botryosphaeria stevensii en Menorca. Actas
de la XX Reunión del Grupo de Trabajo de Fitosanitarios de Forestales, Parques y
Jardines. (Tenerife 26-28 noviembre), 2003.
MORALEJO, E., PUIG, M. Presencia de Phytophthora ramorum en centros de
jardinería de las Baleares. Actas de la XX Reunión del Grupo de Trabajo de
Fitosanitarios de Forestales, Parques y Jardines. (Tenerife 26-28 noviembre),
2003.

ESTANCIES Y ACTIVITATS REALITZADES EN ALTRES CENTRES.
ASISTÈNCIA A CURSOS.
LÁZARO, A. Estancia en la Universidad de Estocolmo. De l’1 d’octubre al 31 de
desembre.
RODRÍGUEZ, J. Estancia en el Instituto Pirenaico de Ecologia (CSIC).
d’octubre a l’1 de desembre.

De l’1

SANTAMARÍA, L. Estancia en el Instituto Holandés de Ecología. Del 16 d’agost al 7
de setembre.

ALTRES ACTIVITATS D’INVESTIGACIÓ
Reunions de treball
MORALEJO, E. XX Reunió del Grup de Treball de Fitosanitarios de Forestales,
Parques y Jardines. Tenerife, 26-28 novembre.
SANTAMARÍA, L. Reunió final projecte ERMITE. Del 4 al 6 de setembre.
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SANTAMARÍA, L. Presentació de los policy briefs preparats pel projecte ERMITE per
a la Comisió Europea. Del 13 al 14 de Novembre.
SANTAMARÍA, L. Reunió del programa Challenges of biodiversity science
(EUROCORES, European Science Foundation). Del 8 al 9 de desembre.
SANTAMARÍA, L. Reunió del Proyecte de Seguimiento de la restauración de la finca
de Los Caracoles (Actuación Nº 6, Proyecto Doñana 2005). Del 17 al 20 de
desembre.
TRAVESET, A. Reunió del Steering Commitee del Programa LINKECOL. Del 5 al 6
de desembre.

Campanyes
ALCOVER, J. A.; RAMIS, D.; BOVER, P. Excavació de la Cova des Moro (Manacor,
Mallorca) (7ena Fase). Del 6 al 16 d’octubre.
BOVER, P.; RAMIS, D.; GRÀCIA, F.; CLAMOR, B; IGUAL, M.A. Estudi i excavació
de la Cova Genovesa o d'en Bessó (Manacor, Mallorca). De l’1 al 20 de Juny.

ACTIVITATS DOCENTS I DE DIVULGACIÓ
Tesis doctorals
LEFI, E. Respuesta del grupo de medicagos arbustivos a la sequía: estudios
ecofisiológicos del balance hídrico , la fotosíntesis y la producción de Medicago
arborea, Medicago citrina y Medicago strasseri. Director de Tèsi: Hipólito
Medrano. Universitat de Lleida, Escuela Técnica Superior de Ingenieria Agraria.
SOBRESALIENTE CUM LAUDE. Gener 2003.
ESCALONA, J.M. Respuestas de la vid frente al déficit hídrico efectos sobre la
fotosíntesis y la transpiración en hoja y en planta entera y su repercusión en la
calidad del fruto. Director de Tèsi: Hipólito Medrano. Universitat de les Illes
Balears, Facultad de Ciències, SOBRESALIENTE CUM LAUDE. Gener 2003.

Seminaris IMEDEA
VOTIER, S. (Glasgow University, Scotland, UK). Long term trends in great skua
Catharacta skua diets and the role of commercial fishery discards. 21 d’octubre de
2003.
JUBANY, J. (investigador del CBMS i membre de la SCL). Pla de seguiment dels
ropalòcers de Catalunya (CBMS). 25 de novembre de 2003.
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Cursos y seminaris impartits
PETITPIERRE, E. Conferencia "El puzzle taxonómico de las Timarcha: abordaje
genético múltiple". Conferencia al Museo Nacional, de Ciencias Naturales, CSIC,
Madrid. Gener 2003.

Conferències de divulgació
PETITPIERRE, E. Els Chrysomelidae (Coleoptera) de les Illes Balears. Cicle de
Conferències sobre la Biodiversitat de les Illes Balears, Centre de Cultura de "Sa
Nostra", Palma de Mallorca Gener 2003.

ALTRES
TRAVESET, A. Tribunal oposicions a la escala de Científics titulars del CSIC. Del 28
al 29 d’octubre.
TRAVESET, A. Tribunal oposicions a la escala de Científics titulars del CSIC. 11 de
desembre 2003.
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ÀREES ADSCRITES A DIRECCIÓ
Personal
Alonso Oroza, Sergio (Catedràtic UIB)
Joan Rita Larrucea (Prof. Titular UIB)
Juliá Masagué, Pere (Prof. Inv. CSIC)
Riera Madurell, Teresa (Serveis Especials)

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
Carbonell Boscá, Inmaculada.
Còs General Administratiu
Bonachía Saez, Angeles.
Aux. OO.AA. (CSIC)
Alonso Santos, Juan Carlos.
Ajudant laboratori CSIC
Álvarez Álvarez, Félix
Titulat Sup. Manteniment I3P
Casas Péres, Benjamín.
Titulat Mitg CSIC
Duch Reneses, Concepción.
Ajudant laboratori CSIC
Ensenyat Pons, Juan José.
Titulat Superior CSIC (interí)
González Peydró, Rosa Mª.
Aux.Adm. CSIC (interí)
Rel Peris, Consuelo.
Técnic Sup. Administratiu INEM
Ribot Cruz, Ana Mª.
Còs General Aux. Adm. CSIC
Sastre Rosselló, Francisca.
Còs Gral. Aux. Administratiu
Pitarch Garcia, Saül.
Titulat Superior contracte I3P
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11.3. Institut de Ciències de l’Educació
1. PRESENTACIÓ
El director actual de l’Institut de Ciències de l’Educació és el professor doctor Joan
Jordi Muntaner Guasp.
En data 5 d’abril de 2004 fou nomenada com a subdirectora de l’ICE, Maria Rosa
Rosselló Ramon. Al mateix temps, Catalina Morey Suau fou nomenada secretària
de l’ICE.
L’ICE de la UIB es conceb com un institut universitari que reneix amb la vocació
d’esdevenir un centre de trobada de tots els professionals de l’educació amb un
caràcter interdisciplinari, dedicat fonamentalment a la investigació científica i a la
docència especialitzada en tots els àmbits de l’educació, tant formal com no formal.
La seva tasca s’orienta envers la recerca educativa, la formació del professorat, la
informació i difusió d’experiències d’interès pedagògic i l’assessorament tècnic de
professors i centres per a la planificació i la innovació educativa.
Tot el projecte de gestió de l’ICE queda sintetitzat en el següent organigrama:
Organigrama ICE
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Convocatòria general
grups - recerca

Recerca

Qualitat docència
Secundària - UIB
Beques
Grups de recerca

Docència

Cursos de postgrau
Reciclatge
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CAP
Formació inicial i permanent del
professorat universitari

Seminaris de didàctiques
específiques
Activitats diverses

Fòrums
Jornades
Conferències
Publicacions

Conselleria
de Educació

Protocol constitució
Institut Mixt

CIDE

Institut Superior de Formació Permanent
del Professorat

Recerca i documentació
educativa

Cursos de més de 100 hores;
amb el segell de qualitat de la UIB

2. UNITAT DE RECERCA I INNOVACIÓ EDUCATIVA
2.1. Convocatòria d’ajuts per a la millora de la qualitat de la docència
Durant el curs 2003-2004, el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica, amb la
col·laboració de l’Institut de Ciències de l’Educació, pretén continuar l’experiència
desenvolupada el curs anterior i dur a terme una convocatòria d’ajuts per a la millora
de la qualitat de la docència. Aquesta convocatòria té com a objectiu aconseguir
l’estímul d’activitats del professorat universitari envers la millora de la seva tasca
docent per tal de renovar i millorar les metodologies emprades en el procés
d’ensenyament-aprenentatge i adaptar-les a les exigències actuals de la formació
universitària, com també aconseguir una millor coordinació de les matèries.
Com que la docència ve condicionada per les característiques de cada un dels àmbits
científics on es desenvolupa i, entenent que els centres (facultats i escoles) representen
agrupacions d’estudis bastant homogenis i amb característiques de docència similars,
s’ha decidit que els ajuts d’aquesta convocatòria vagin dirigits a les facultats i escoles.
La ràpida evolució de la societat obliga la Universitat a incorporar nous continguts, a
cercar noves formes per als alumnes i a avaluar l’aprenentatge d’aquests, així com a
debatre sobre el paper de la mateixa institució universitària. Per tant, des del
Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica creiem oportú que és el moment d’articular
noves accions.
Els ajuts que es donaren durant el curs 2003-04 foren per als següents projectes:
1. Projecte dirigit a la millora de la coordinació entre matèries d’un mateix estudi.
Professorat primer i segon dels estudis de Mestre d’Educació Infantil. Maria Antònia
Riera Jaume: 1.000 euros.
2. Desenvolupament de material didàctic per a l’ensenyament de la matèria
Intel·ligència Artificial. Gabriel Fiol Roig: 1.000 euros.
3. Materials per a l’ensenyament de la Química Física Experimental Bàsica a la
llicenciatura Química. Josefa Donoso Pardo: 1.000 euros.
4. La tutoria a la universitat com a eina de millora dels aprenentatges i la funció
docent. Maria Rosa Rosselló Ramon: 1.000 euros.
5. Literatura espanyola segle XX. Maria Payeras Grau: 500 euros.
6. Elaboració de guions multimèdia de pràctiques d’assignatures de Ciències
Experimentals II. Rafel Prieto Almirall: 1.000 euros.
7. Anàlisi comparativa de l’eficàcia i l’efectivitat de les classes magistrals i els
seminaris i de la contribució de les activitats pràctiques en la docència de la teràpia de
conducta. Miquel Tortella i Feliu: 1.000 euros.
8. Història contemporània: tècniques i mètodes didàctics en el si de les ciències
humanes i socials. Sebastià Serra Busquets: 500 euros.

9. Desenvolupament de les competències comunicatives. Bernat Sureda Garcia:
1.000 euros.
10. Elaboració d’una col·lecció de vídeos per a la utilització a diverses assignatures
de l’àrea de Psicologia Social. Margalida Gili Planas: 1.000 euros.

11. Coordinació de les pràctiques de camp de les assignatures de Mètodes i
Tècniques de la llicenciatura de Biologia. Miquel Àngel Miranda Chueca: 1.000
euros.
12. Exemplificacions pràctiques per a primària. Pere Palou Sampol: 1.000 euros.
13. Preparación de material docente para la asignatura Biologia Marina. Isabel
Moreno Castillo: 1.000 euros.
2.2. Convocatòria d’ajudes a projectes d’investigació sobre la relació educació
secundària-universitat
Des de fa anys, i des de diversos àmbits, es planteja la necessitat d’establir o
millorar l’articulació dels nivells de l’educació secundària i l’ensenyament
universitari, per facilitar l’orientació i la transició de l’alumnat entre ambdós nivells
i, en definitiva, incrementar la proporció de ciutadans i ciutadanes amb formació
superior.
L’assoliment d’aquest objectiu requereix, juntament amb altres possibles mesures,
l’obertura i el suport d’unes línies d’investigació, el resultat de les quals permetin
fonamentar polítiques sectorials, així com el disseny i la realització de programes
orientats a la meta abans esmentada. Com a resposta a aquesta necessitat, l’ICE de
la Universitat de les Illes Balears, a través de la Unitat de Suport a la Investigació
Educativa (USIE), i amb la col·laboració del Programa d’Orientació i Transició a la
Universitat (POTU), ha considerat convenient obrir una convocatòria d’ajudes a
projectes d’investigació sobre la relació educació secundària - universitat. Aquesta
convocatòria té com a finalitat estimular les activitats d’investigació dutes a terme
per equips investigadors constituïts per professorat de la Universitat i de
secundària, que ajudin a millorar la coordinació acadèmica entre els dos nivells
d’estudis o a orientar els processos de transició, inserció i suport a la Universitat.
En el dia d’avui s’estan revisant tots els projectes que s’han presentat per a la
convocatòria d’ajudes a projectes d’investigació sobre la relació educació
secundària - universitat.
Els projectes presentats són els següents:
([SHFWDWLYHVGHO¶DOXPQDWGH U L Q FLFOH G¶HGXFDFLy VHFXQGària obligatòria de
les Balears en relació amb els estudis universitaris. Una aproximació. Investigador
principal: Maria Teresa Adame.
 6HFXHQFLDV GH DSUHQGL]DMH \ SURFHVRV GH HODERUDFLyQ HQ OD adquisición del
alemán como segunda lengua extranjera por alumnos bilingües (catalán/castellano).
Investigador principal: Glòria Bosch Roig i Francisca Roca Arañó.
,QLFLDFLyDODUHFHUFDLXWLOLW]DFLyGHOVDXGLRYLVXDOVHQFLències humanes i socials
a l’educació secundària. Investigador principal: Sebastià Serra Busquets.

$YDOXDFLyGHO¶DGTXLVLFLyGHSURFHGLPHQWVFLHQWtILFVSHUDOXPQHVGHWG¶(62L
2n de batxillerat a les Illes Balears. La seva relació amb els requeriments dels
estudis superiors. Investigador principal: Albert Catalán Fernández.
(OPRGHOG¶RULHQWDFLyLLQWHUYHQFLySVLFRSHGDJògica a la comunitat autònoma de
les Illes Balears. Estat actual i propostes de millora. Investigador principal: Maria
Dolors Forteza Forteza.
2.3. Beques
Durant el curs 2003-2004, des de l’Institut de Ciències de l’Educació es varen
atorgar les beques següents:

%HFDG¶LQYHVWLJDFLyDFàrrec del profesor Sebastià Verger:
Beca ICE - Atenció primarenca. Aquesta beca va rebre el suport econòmic de
1.915,10 euros.
%HFDG¶LQYHVWLJDFLyDFàrrec de la professora Begoña de la Iglesia:
Beca ICE - Conservatori, Síndrome de Down. Aquesta beca va rebre el suport de
1.915,10 euros.
 %HFD G¶LQYHVWLJDFLy HQ SVLFRORJLD HYROXWLYD L GH O¶HGXFDFLy D Fàrrec de la
professora Rosabel Rodríguez:
Beca ICE - Motivació i metes d’aprenentatge dels estudiants de la
UIB. Aquesta beca va rebre el suport econòmic de 6.010 euros.
2.4. Grups de recerca a la UIB
Amb l’objectiu d’estimular i facilitar la recerca en l’àmbit de l’educació tant des de la
vessant bàsica i teòrica com en la de l’aplicació pràctica s’ha creat la Unitat de Suport a la
Investigació Educativa (USIE) perquè creiem que els seminaris i grups de trobada dels
professionals de l’educación són un graó bàsic per possibilitar i engrescar els projectes de
recerca. La producció científica d’aquests grups serà la llavor dels grups de formació tant
de doctorat com de postgrau. A aquest projecte s’hi han adherit els següents grups
investigadors:
2.4.1. Grup de Tecnología Educativa. Investigador responsable: Jesús Salinas.
2.4.2. Escola Inclusiva i Diversitat (GREID). Investigador responsable: Joan Jordi
Muntaner.
2.4.3. Grup Recerca Educació Infantil (GEI) i Xarxa d’iniciatives d’atenció a la infància i
famílies (XIAIF). Investigadora responsable: Maria Antònia Riera.
2.4.4. Grup d’Investigación de Anàlisi de Dades. Investigador responsable: Alfonso Luis
Palmer.
2.4.5. Grup d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política en el Món Contemporani.
Investigador responsable: Sebastià Serra.

3.
UNITAT
DE
PROFESSORAT

FORMACIÓ

PERMANENT

DEL

3.1. Cursos
La formació permanent del professorat ha esdevingut per espai de més de vint anys
una de les tasques pròpies de l’Institut de Ciències de l’Educació amb el propòsit de
contribuir a la continuada renovació dels sistemes didàctics, de les estratègies i dels
continguts que configuren l’ensenyament a les nostres Illes.
Perquè sabem que la millora global del sistema educatiu comença per la pràctica
quotidiana en el marc de les aules, volem obrir amb la nostra proposta un espai de
renovació a través del diàleg i del debat, sobretot pel que fa a l’educació infantil, a
la primària i a la secundària.
D’aquesta manera, ens comprometem de manera rigorosa en una de les tasques que
li corresponen, mentre tracta d’atendre la demanda del professorat que, una vegada
i una altra, ens ha fet arribar la seva inquietud i la seva voluntat de formació.
Des d’aquesta unitat sempre s’ha intentat descentralitzar l’oferta de Palma. Les
convocatòries poden ser pròpies de l’ICE, que es traslladen als diferents centres
universitaris, entitats culturals, escoles municipals…, o bé, són propostes generades
per les institucions o centres que ofereixen paquets específics de formació.
Durant aquest curs s’han establert concerts amb:
$MXQWDPHQWGH0DQDFRU(VFROD0XQLFLSDOGH0DOORUTXt
$MXQWDPHQWGH6DQWD0DULD6HV&DVHVGHV0HVWUHV
$MXQWDPHQWGH3ROOHQoD
$MXQWDPHQWGH&DOYLà
 &ROÂOHJL GH /RJRSHGHV GH OHV ,OOHV %DOHDUV &/,%  L $VVRFLDFLy (VSDQ\ROD GH
Logopèdia, Foniatria i Audiologia.
3.2. Cursos de postgrau
3.2.1. Especialista Universitari en Audició i Llenguatge (460 h)
Aquest curs s’ha reiniciat el curs de postgrau que habilita per a l’obtenció d’una
plaça com a logopedes a centres escolars. La convocatòria ha estat oberta a
Menorca i Eivissa impartint les classes mitjançant videoconferència. Actualment hi
ha 60 alumnes inscrits.
3.3. Seminaris
3.3.1. Seminari de Didàctica de Llengua i Literatura catalana
El Seminari de Didàctica del Català està format per Ramon Bassa i Martín
(catedràtic d’EU de la UIB, coordinador del Seminari), Miquel Cabot i Sastre
(professor jubilat del C. P. Rafal Vell, de Palma, llicenciat en Filosofia), Ramon
Díaz i Villalonga (professor de secundària i professor associat del Departament de

Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB, doctor en Filologia Catalana) i
Joan Lladonet i Escalas (professor de llengua catalana a secundària, IES Aurora
Picornell de Palma).
Durant el present curs 2003-2004, el Seminari ha anat treballant en la línia de la
producció i confecció de material didàctic per al professorat dels diferents nivells

educatius no universitaris i ha conclòs dos materials mimografiats que es publicaran
a la fi de l’any 2004 a través de l’editorial Moll i amb la col·laboració de la
Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears:
• Ombra viatgera. Els poemes a Educació Infantil i Primària. Palma: Moll. (En
premsa.)
És un recull antòlogic d’uns 250 poemes agrupats per camps temàtics d’una
cinquantena d’autors de llengua catalana i destinat a infants i mestres d’Educació
Infantil i Primària.
• Ortografia entretinguda 2. L’ortografia a l’educació secundària. Palma: Moll.
(En premsa.)
Comprèn tota una col·lecció de jocs (graelles amb lèxic, embulls de lletres, codis,
mots encreuats, imatges, etc.) per tal que el professorat disposi d’un repertori
d’exercicis d’ortografia per a l’alumnat d’educació secundària. Es presentarà en
forma de material didàctic individual per a l’alumne.
També el Seminari ja ha iniciat la selecció de tot un seguit de textos de diferents
tipologies per facilitar la comprensió lectora i que anirà destinat a l’alumnat i
professorat del primer cicle d’ESO.
*PUBLICACIONS DEL SEMINARI (edicions noves):
El Seminari de Didàctica del Català de l’ICE de la UIB ha vist publicat dins el curs
2003-04 el llibre:
• Nyic! La novel·la de por i de terror a l’escola. Palma: Moll-Govern de les Illes
Balears. Conselleria d’Educació i Cultura (Mar de Fons; 5). ISBN: 84-273-0849-3.
304 pàg.
La Conselleria d’Educació i Cultura HQ FRQYHQL DPE O¶HGLWRULDO 0ROO  ID XQD
edició conjunta d’aquesta feina, que consta d’una antologia de textos de terror i dels
corresponents exercicis, i l’envia a totes les escoles i instituts de les Illes Balears
com a material didàctic per al professorat de llengua i literatura catalana.
També té en curs alguna reedició de materials ja publicats.
PROJECTES CURS VINENT:
Per al curs vinent 2004-05, els membres del Seminari seguiran treballant en
l’elaboració de material didàctic de llengua catalana i de literatura per al professorat
d’educació infantil, primària i secundària.
La temàtica del curs estarà dedicada a elaborar una selecció de textos representatius
de la tipologia textual per treballar la comprensió lectora al primer cicle d’educació
secundària.

3.3.2. Grup de Treball FIPS –Didàctica del català–
TREBALLS REALITZATS
 (ODERUDFLy GHO GRFXPHQW ©/¶HQVHQ\DPHQW GH OHV FLències experimentals a
l’educació secundària» Al llarg de les sessions de treball realitzades entre els
mesos d’abril de 2003 i gener de 2004 es va elaborar aquest document, per
presentar-lo a la I Jornada.
2UJDQLW]DFLyGHOD,-RUQDGDVREUHO¶HQVHQ\DPHQWGHOHVFLències experimentals a
secundària. Dia 13 de febrer tingué lloc, amb el suport de l’ICE, aquesta I Jornada,
a la qual es varen convidar quaranta professors de secundària i universitat, i a la
qual intervingué com a ponent el professor Emilio Pedrinaci, president de

l’AEPECT. El treball de la Jornada es va centrar en la discussió del document i la
formulació de conclusions i propostes que s’hi incorporaren. Amb posterioritat a la
Jornada es varen redactar alguns articles relacionats amb el seu contingut, destinats
a la premsa generalista i a l’especialitzada.
 (GLFLy GHO GRFXPHQW $ FRQWLQXDFLy GH la Jornada es va procedir a la revisió
general el document i es va trametre als participants per revisar la versió final; la
correcció lingüística i la traducció al castellà. Finalment, amb el suport de l’ICE, i
mitjançant el Servei de Publicacions de la UIB, es va imprimir. Els exemplars
editats es distribueixen als centres de secundària de les Balears, participants,
responsables institucionals del sistema educatiu, etc. Així mateix es varen penjar les
versions catalana i castellana del document a la pàgina web de l’ICE.
 (ODERUDFLy G¶XQ SURMHFWH G¶LQYHVWLJDFLy (O JUXS ),36 KD HODERUDW HO SURMHFWH
d’investigació que duu per títol «Avaluació de l’adquisició de procediments
científics per a alumnes de 4t d’ESO i 2n de batxillerat a les Illes Balears. La seva
relació amb els requeriments del sestudis superiors» el qual s’ha presentat a la
convocatòria d’ajudes a projectes d’investigació sobre la relació educació
secundària - universitat, realitzada per l’ICE de la UIB.
Durant el curs 2003-2004 la durada del Seminari ha estat de 40 hores.
El nombre de participants és vuit, dos dels quals assumeixen també les tasques de
coordinació: Albert Catalan Fernández (coordinador), Miquel Catany Escandell
(coordinador), Guillem Far Reinés, Miquel Palou Sampol, Pere J. Palou Mas,
Catalina Ponsell Vicens, Maria Antònia Soberats Sagreras i Agustí Vergés Aguiló.
3.3.3. Seminari general secundària-universitat. Programa d’orientació i transició a
la universitat
El seminari general secundària-universitat té el caràcter d’un òrgan tècnic que
analitza i valora la informació disponible, i promou o proposa iniciatives per
millorar la coordinació acadèmica entre el nivell de secundària i el d’universitat.

El seminari general es desenvolupa amb el suport de l’ICE de la UIB, dins el marc
del Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (POTU).

2EMHFWLXV
Realitzar anàlisis sobre la problemàtica general de la coordinació secundària-UIB.
Definir vies de col·laboració entre el professorat de secundària i d’universitat.
Proposar iniciatives per operativitzar les conclusions de les I Jornades de Transició
Secundària-UIB (novembre 2001).
Proposar o valorar iniciatives relacionades amb l’orientació i la informació als
alumnes de secundària, així com la seva transició, acolliment i suport durant els
estudis universitaris.
Generar propostes de treball comunes per als seminaris específics.
Proposar o valorar iniciatives de recerca relacionades amb l’orientació acadèmica i
professional, la selecció i adquisició de competències bàsiques, la transició i
l’acolliment a la Universitat, etc.
Valorar tècnicament iniciatives, propostes, normativa, etc., relacionades amb la
coordinació entre els dos nivells educatius.

Col·laborar en l’organització periòdica de jornades secundària-universitat i altres
iniciatives que facilitin la comunicació i el treball conjunt del professorat dels dos
nivells educatius.

&RPSRQHQWV
Coordinador: Albert Catalán (POTU).
Els components són els següents: Agustí Vergés, Lina Moner, Rosalia Bilbao,
Tomeu Abrines, Pilar Romera, Eusebi Riera, Teresa Alorda, Catalina Servera,
Alfons Sard, Miquel Rayó, Joan Coll, Maria Neus Torres, Joan Frau, Xisca Florit,
Jaume Casasnovas, Toni Bernat, Maria Juan, Francesc Torres, Miquel Roca,
Antonio Fernández Coca i Rosa Rosselló.

5HXQLRQVUHDOLW]DGHV
Durant aquest curs s’ha duit a terme la presentació del Programa d’Orientació i
Transició a la Universitat, i en destaquen les principals funcions del Seminari. Es
varen propasar reunions i temes per a tractar sobre les beques d’investigació sobre
la relació educació secundària-universitat.
En altres reunions es va fer la valoració i operativització de les conclusions de la I
Jornada Secundària-Universitat (nov. 2001), es va tractar l’accés a la Universitat.
Durant aquest curs s’han fet aportacions al document de conclusions de la I Jornada
Secundària-Universitat i es va debatre sobre la prova general de batxillerat i accés a
la universitat (I) i (II).
3.3.4. Seminari sobre l’aprenentatge significatiu en la pràctica (II)

Aquest seminari s’ha dut a terme durant el curs 2003-2004 amb una durada de 24
hores.
Els membres de l’equip són: Antoni Ballester Vallori, Joana Salazar Noguera,
Guillem Vicens Ximena, Josep Maria Corró Galán, Antoni Rosselló Nadal, Amalio
Arnandis Puig, Manel Rico Estella i Joana Payeras Aguiló.
El coordinador del seminari ha estat el professor Antoni Ballester Vallori.
3.3.5. Seminari Permanent d’Astronomia, Astronàutica i Satèl·lits
Al llarg de l’any el Seminari ha dut a terme les següents realitzacions:
1. Col·laboració amb el Diari de Mallorca, a través de les pàgines del «Diari de l'Escola».
2. Curset Mirant el cel de formació del professorat.
3. Pàgina web del grup SPAAIS : mallorcaweb.net/spaais.
4. Augment del fons bibliogràfic de la biblioteca del Seminari.
Relacions amb altres institucions:
1. Observatori Astronòmic de Mallorca (OAM): estreta col·laboració a nivell
d'assessorament i utilització dels seus recursos.
2. Asociación Española de Profesores enseñantes de Astronomia (AEPEA).
3. Tasca de perfeccionament del professorat juntament amb el Centre de Professors (CEP).
Projectes de futur:
&XUVHWHQHO&ROÂOHJLGH'RFWRUVL/OLFHQFLDWV
&XUVHQHO&(3GH0DQDFRUL,QFD
El grup està configurat per: Lluc Mas Pocoví, professor d'ensenyament secundari (PES),
llicenciat en Psicologia i Pedagogia, enginyer tècnic en Telecomunicacions; Josep Lluís de

Santiago Nicolau, professor Tècnic d'Electrònica, mestre de Taller d'Electrònica; Gaspar
Juan Salom, professor d'ensenyament secundari, llicenciat en Químiques; Bartomeu Ferrer
Gomila, professor d'ensenyament secundari, llicenciat en Matemàtiques; Francisco Sáez
Isern, mestre de primer cicle de secundari, llicenciat en Geografia i Història, llicenciat en
Història de l'Art, doctor en Història, mestre de primària, mestre de Català; Manolo
Almonacid Navarro, professor d'ensenyament secundari, llicenciat en Matemàtiques,
especialitat d'Astronomia.
3.3.6. Seminari de Didàctica de les Ciències Socials de secundària
Coordinat per la professora Catalina Moner, en formen part els professors de la UIB
Sebastià Serra, Climent Picornell, Guillem Ramon i Francisca Florit. La proposta neix arran
de l’aplicació del polèmic Decret d’Humanitats amb l’objectiu d’unificar veus i esforços per
reflexionar i aprofundir envers quina història (patrimoni, mitjans de comunicació…) s’ha
d’ensenyar, amb quina didàctica…, i unificar els criteris i les línies bàsiques d’actuació.

3.3.7. Seminaris diversos
 Seminari Avaluació de Centres, dut a terme durant el mes de maig de 2004, en
col·laboració amb la Conselleria d’Educació i Cultura, Direcció General
d’Administració i Innovació Educativa.
 Seminari sobre l’observació de nadons seguint el model Tavistock, dut a terme
durant el mes de gener i març, en col·laboració de XIAIF (Xarxa d’Iniciatives
d’Atenció a la Infància i Famílies).

3.4. Reciclatge
El Pla de Reciclatge i Formació Lingüística i Cultural és una institució que neix
d’un conveni entre la Conselleria d’Educació i la Universitat. El seu objectiu és
dotar els docents de les Illes Balears, mestres de primària i professorat de
secundària, de les eines necessàries per poder fer les classes en llengua catalana. És,
per tant, un requisit per poder exercir la docència. Oferim dues formes d’obtenir el
certificat de capacitació (CCIP, Certificat de capacitació per a infantil i primària, i
CCS, Certificat de capacitació per a secundària): amb cursos oficials, que reben
formació a través d’un tutor; i mitjançant proves lliures, que poden ser amb
sessions de suport o bé només amb dret a examen.
El CCIP té una càrrega acadèmica de 240 hores i el CCS de 180 hores.
Durant el curs 2003-2004, el nombre de persones matriculades s’ha distribuït de la
manera següent:
ILLA

OFICIAL

LLIURE

MALLORCA
MENORCA
EIVISSA
FORMENTERA
TOTAL

1652
155
266
28
2101

866
184
237
-------1287

PROVA
EXTRAORDINÀRIA

-----------

Per tant, com podem observar, la matrícula total durant el present curs escolar ha
estat de 3.388 professors.

4. UNITAT DE FORMACIÓ INICIAL DEL PROFESSORAT
D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (EL CAP)
El Curs d’Aptitud Pedagògica ofereix als titulats en les distintes especialitats
universitàries la possibilitat d’adquirir les habilitats pedagògiques i didàctiques
necessàries per exercir la docència.
El CAP consta de dos cicles. El primer cicle ha constat d’un Seminari Inicial, de
cinc hores de durada, i dos cursos (un curs de Psicologia de l’Adolescència i un
curs de Programació i Didàctica de l’àrea), amb un total de 41 hores presencials,
duts a terme durant els mesos d’octubre, novembre, desembre i gener.
El segon cicle del CAP té un caire eminentment pràctic, ja que es pretén que
l’alumne participi activament en les diverses tasques docents i educatives d’un
centre d’educació secundària.
Els grups que durant el curs 2003-2004 s’han pogut oferir són els següents:
Ciències Naturals, Física i Química, Matemàtiques, Ciències Socials, Filologia
Catalana, Filologia Espanyola, Filologies Estrangeres, Filosofia i Psicologia,
Tecnologia Administrativa/Economia, Tecnologia/Tec. Informàtica, Tec.
Sanitària/Turisme, Música, Dibuix i Educació Física.
El nombre total de matriculats al CAP durant el curs 2003-2004 ha estat de 490
persones (160 més que l’any anterior), distribuïdes per illes, de la següent manera:
Mallorca: 408, Menorca: 35, Eivissa: 47.

5. ACTIVITATS DIVERSES
5.1. Fòrums
5.1.1. Fòrum de debat sobre la Formació i Inserció Laboral dels joves amb
discapacitat: propostes de futur
Aquest fòrum es va dur a terme durant els mesos d’octubre i novembre, amb una
durada de 21 hores. Els membres col·laboradors del fòrum foren: Joan Jordi
Muntaner Guasp, Rosa Rosselló Ramon, Begoña de la Iglesia, Elena Ferrer,
Sebastià Verger, Elena Quintana i Dolors Forteza.
La relació de professorat era del GREID (Grup de Recerca Escola Inclusiva i
Diversitat), compost per: Nana Fuster, Bernat Calafat, Miquela Escales, Antònia
Malagrava, Núria Sanz, Elena Massanet, Jaume Rayeras, Fina Pons i Marga
Cladera.
5.1.2. Fòrum-debat sobre els reptes educatius en el segle XXI
El fòrum es va dur a terme durant el mes de març, amb la col·laboració de Joan
Jordi Muntaner Guasp, Rosa Rosselló Ramon, Miquel F. Oliver i Esperança Bosch.
Els professors convidats a l’acte foren el doctor Mariano Fernández Enguita, el
doctor José Gimeno Sacristán, el senyor Manuel Ángel Aguilar Velda i la doctora
Montserrat Moreno.
5.2. Jornades
5.2.1. Jornades d’estudis locals: Santa Margalida. 1232-2002. 770 anys. Acte en
col·laboració amb l’ajuntament de Santa Margalida.
5.2.2. Segones Jornades de Teoria i Psicologia. Evolució de la ment. Jornades dutes
a terme amb el departament de Psicologia i Menorca.
5.2.3. XXII Jornades d’Estudis Històrics Locals. Abadies, cartoixes, convents i
monestirs. Jornades realitzades amb el Govern de les Illes Balears, Conselleria
d’Educació i Cultura i l’Institut d’Estudis Baleàrics.
5.2.4. I Jornada sobre l’Ensenyament de les Ciències Socials a Secundària i
Batxillerat, acte dut a terme en col·laboració amb la Conselleria d’Educació i
Cultura.
5.2.5. I Jornada sobre l’Ensenyament de les Matemàtiques. Aquesta jornada es va
dur a terme amb la col·laboració de Rosalia Bilbao Buñuel i Josep Lluís Pol
Llompart.
5.2.6. I Jornada sobre l’Ensenyament de les Ciències Experimentals a Secundària.
Situació, perspectives i propostes sobre l’ensenyament de Geologia, Biologia,
Química i Física a l’Educació Secundària a les Illes Balears, duta a terme sota la
direcció d’Albert Catalán.

5.3. Conferències
5.3.1. «Què tenen a veure els crèdits ETCS amb el Tour de França?»
Conferència duta a terme el mes de gener de 2004 en col·laboració amb el
Departament de Matemàtiques i Informàtica de la UIB, i la coordinació de
l’Associació d’Ensenyament Universitari de la Informàtica.

5.3.2. «L’educació, base de la democràcia».
Conferència realitzada el mes de maig pel professor Federico Mayor Zaragoza.
5.3.3. «Conferència sobre l’observació de nadons».
Conferència realitzada en col·laboració amb XIAIF i Cor Endins.
5.4. Publicacions
L’Institut de Ciències de l’Educació durant el curs 2003-2004 ha dut a terme la
següent publicació:
 L’ensenyament de les Ciències Experimentals a l’Educació Secundària. Una
aproximació a la situació i perspectives de l’ensenyament de la química, la física, la
geologia i la biologia a l’educació secundària obligatòria i al batxillerat.
2004. UBI. ICE.

6. DADES I XIFRES
CURS 2003-2004
UNITATS

Accions

Alumnes

Professors

Hores

1.RECICLATGE
2. CAP
3.
FORMACIÓ
PERMANENT
DEL
PROFESSORAT
4. CURSOS DE
POSTGRAU

90
23
37

3.599
490
1.284

60
339
245

3.472
300
1.618

1

60

11

460

*S’adjunta el requadre amb les xifres del curs anterior (2002-2003) per si es vol fer
algun tipus de comparacions.

UNITATS

Accions

Alumnes

Professors

Hores

1. RECICLATGE
2. CAP
3.
FORMACIÓ
PERMANENT
DEL
PROFESSORAT
4. CURSOS DE
POSTGRAU

13
33
30

3.005
430
621

61
314
128

4.010
350
1.008

1

60

11

460

7. CRONOGRAMA D’ACTIVITATS
MES DE SETEMBRE 2003:
6HJRQHV-ornades de Teoria i Psicologia. Evolució de la ment
&RQYRFDWòria d’ajuts per a la millora de la qualitat de la docència.
MES D’OCTUBRE 2003:
)RQLDWULD
&XUVGH3UHKLVWòria de Mallorca: mirant el passat.
 )òrum de debat sobre la formació i inserció laboral dels joves amb discapacitat:
Propostes de futur.
6HPLQDULGH'LGàctica del Català.
(VSHFLDOLVWD8QLYHUVLWDULHQ$XGLFLyL/OHQJXDWJH
&$3
MES DE NOVEMBRE 2003:
&DUWRJUDILDDXWRPàtica.
$FWXDFLyGDYDQWHOVDFFLGHQWVDO¶HVFROD
)DPtOLD i escola a l’educació infantil: la complicitat necessària.
/DPLOORUDGHOUHQGLPHQWHVFRODUPLWMDQoDQWO¶DSUHQHQWDWJHVLJQLILFDWLX
;;,,-RUQDGHVG (VWXGLV+LVWòrics Locals. Abadies, cartoixes, convents i monestirs.
&RQIHUència sobre l'observació de nadons.
/OHQJXD, 0DOORUFD 
/OHQJXD,, 0DOORUFD 
&RQHL[HPHQWGHOPHGLVRFLDOLFXOWXUDO0òdul Geografia. G1A2.
&RQHL[HPHQWGHOPHGLVRFLDOLFXOWXUDO0òdul Història.
6HPLQDULVGHOOHQJXDWJHHVSHFtILF
6HPLQDULWHFQLFRFLHQWtILF
6HPLQDUi de llengua castellana.
6HPLQDULGHOOHQJXDHVWUDQJHUD
&XUVGHFRQHL[HPHQWGHOPHGLVRFLDOLFXOWXUDO 0HQRUFD 
6HPLQDULGHWUDFWDPHQWGHOOHQJHVHQHOFXUUtFXOXP 0HQRUFD 
/OHQJXD, (LYLVVD 
/OHQJXD,, (LYLVVD 
MES DE DESEMBRE 2003:
Jornades d'estudis locals: Santa Margalida. 1232-2002. 770 anys.
&RQHL[HPHQWGHOPHGLVRFLDOLFXOWXUDO0òdul Literatura.
6HPLQDULVGHOOHQJXDWJHHVSHFtILF
6HPLQDULGHOOHQJXDFDVWHOODQD
6HPLQDULGHOOHQJHVHVWUDQJHUHV

MES DE GENER 2004:
Seminaris de llenguatge específic.
6HPLQDULWHFQLFRFLHQWtILF
0DOWUDFWDPHQWVLQIDQWLOV,QGLFDGRUVGHGHWHFFLySULPHUHVLQWHUYHQFLRQVGHGHULYDFLy

&XUVGHFXOWXUDSRSXODUJDVWURQRPLDLFXOWXUDD0DOORUFD
&RQIHUència: Què tenen a veure els crèdits ETCS amb el Tour de França?
6HPLQDULVREUHO REVHUYDFLyGHQDGRQVVHJXLQWHOPRGHO7DYLVWRFN
&XUVG¶DFWXDOLW]DFLyGHOOHQJXDFDWDODQD
&XUVG¶DFWXDOLW]DFLyFXOWXUDOXQSDVVHLJSHUODFXOWXUDGH0DOORUFD
 &XUVRV GH IRUPDFLy OLQJtVWLFD L GLGàctica. Etapa 0-3 anys (Palma: 1r i 2n nivell;
Manacor: 1r nivell).
&XUVGHIRUPDFLyOLQJtVWLFDSHUDSHUVRQDODGPLQLVWUDWLXGHFHQWUHVGRFHQWV
&RQHL[HPHQWGHOPHGLVRFLDOLFXOWXUDO0òdul Geografia (Mallorca i Menorca).
&XUVGHPHWRGRORJLDJHQHUDOde l’ensenyament de la llengua catalana.
6HPLQDULWHFQLFRFLHQWtILF 0HQRUFD 
MES DE FEBRER 2004:
7DOOHUGHPDSHVFRQFHSWXDOV
,,&LFOH)RUPDWLXD6HV&DVHVGHV0HVWUHV9LVLRQVLWHPHVGHOPyQFRQWHPSRUDQL
/¶DYDOXDFLyLO¶HVWXGLGHOGHVHQYROXSDPent del llenguatge.
2UJDQLW]DFLyGHODELEOLRWHFDHVFRODU
,-RUQDGDVREUHO (QVHQ\DPHQWGHOHV0DWHPàtiques.
,-RUQDGDVREUHO (QVHQ\DPHQWGHOHV&Lències Experimentals a Secundària. Situació.
Perspectives i propostes sobre l'ensenyament de Geologia, Biologia, Química i Física a
l'Educació Secundària a les Illes Balears.
&XUVRVGHOOHQJXDRUDO  
3URJUDPDG¶2ULHQWDFLyL7UDQVLFLyDOD8QLYHUVLWDW6HPLQDULG¶RULHQWDGRUV
&XUVG¶DFWXDOLW]DFLyFXOWXUDOXQYLDWJHSHUODFXOWXUDG¶(LYLVVD
6HPinari tecnicocientífic (Mallorca).
6HPLQDULG¶KXPDQLWDWV 0HQRUFD 
 6HPLQDUL *HQHUDO 6HFXQGària-Universitat. POTU, Programa d’orientació i transició
universitat.
MES DE MARÇ 2004:
7RSRQtPLDLJHRJUDILD
$QLPDFLyDODOHFWXUD
0DOWUDFWDPHQWVLQIDntils. Indicadors de detecció: primeres intervencions de derivació
II.
&RQHJXHP0DOORUFD,9
)òrum-debat sobre els reptes educatius en el segle XXI.
,-RUQDGDVREUHO (QVHQ\DPHQWGHOHV&Lències Socials a Secundària i Batxillerat.
&XUVRVGHOOHQJXD oral (2).
&XUVG¶DFWXDOLW]DFLyFXOWXUDOXQYLDWJHSHUODFXOWXUDGH0HQRUFD
&RQHL[HPHQWGHOPHGLVRFLDOLFXOWXUDO0òdul Geografia. G1A3.
&RQHL[HPHQWGHOPHGLVRFLDOLFXOWXUDO0òdul Geografia. G1B1.
0HWRGRORJLDJHQHUDOGHO¶HQVHQ\DPHQWGHOa llengua catalana.
6HPLQDULMXULGLFRDGPLQLVWUDWLX
MES D’ABRIL 2004:
2UJDQLW]DFLyGHOD%LEOLRWHFDHVFRODU,,
1RYHVWHFQRORJLHVDSOLFDGHVDODUHKDELOLWDFLyORJRSèdica.
(GXFDFLyDUWtVWLFD

 6HPLQDUL *HQHUDO 6HFXQGària-Universitat. POTU, Programa d’orientació i transició
universitat.
MES DE MAIG 2004:
(OMRFFRPDUHFXUVGLGàctic a l’aula de matemàtiques.
/DYHXHOFRVLHOPHV(OFRVDO¶DXOD
(GXFDFLyYRFDOHQODYHXSDUODGDLFDQWDGD
&RQIHUència: L’educació, base de la democràcia.
6HPLQDUL$YDOXDFLyGHFHQWUHV
&RQYRFDWòria d’ajudes a projectes d’investigació sobre la relació educació secundària
- universitat.
MES DE JUNY 2004:
7UHWVSHGDJògics didàctics de l'ensenyament musical a les escoles de música.
/DYHXHOFRVLHOmestre. El cos a l’aula.
7UHWVSHGDJògics didàctics de l’ensenyament musical a les escoles de música.
(GXFDFLyDUWtVWLFD
(GXFDFLyYRFDOHQODYHXSDUODGDLFDQWDGD
MES DE JULIOL 2004:
 &XUV GH FRQHL[HPHQW GHO PHGL &DUDFWHUtVWLTXHV QXWULFLRQDOV L procés d’elaboració
d’alguns aliments representatius de les Illes Balears.
&XUVGHSHUIHFFLRQDPHQWGHODWècnica vocal.
&XUVGHWècnica vocal per a professors.
&XUVSUàctic de xarxes d'àrea locals sense fils.
/DILVLRWHUàpia escolar mitjançant el currículum MOVE.

8. PERSONAL DE L’ICE
• Joan Jordi Muntaner Guasp, director
• Maria Rosa Rosselló Ramon, subdirectora
• Catalina Morey Suau, secretària i coordinadora del Pla de Formació Permanent
del Professorat
• Francisca Noguera Torrens, secretària del director
• Maria Dolors Coll Borràs, tècnica del Pla de Formació Permanent del Professorat
• Germà Fuster Chicano, coordinador del Pla de Reciclatge de Català
• Aina Dols Salas, coordinadora a Mallorca del Pla de Reciclatge de Català
• Marta Prunés Vigo, becària del Pla de Reciclatge de Català
• Rosalia Bilbao Buñuel, coordinadora del CAP
• Míriam Montes Guidux, alumna col·laboradora (tipus B).

9. PROJECTE DE FUTUR
Els projectes de futur que té previst desenvolupar l’ICE de la UIB en el proper any
acadèmic 2004-2005 poden concretar-se en els següents punts:
1. Continuar les activitats realitzades durant l’any acadèmic 2003-2004, amb
especial potenciació dels apartats següents:
1.1. Els fòrums, com a estratègia d’implicació social de la UIB en
l’anàlisi i l’aprofundiment de la situació educativa de la caib.
1.2. Promocionar la creació de nous seminaris didàctics en les matèries
que encara no tenim establerts.
1.3. Proporcionar nous ajuts i suports per a la recerca en educació per
constituir uns grups d’investigació que siguin referents per a
l’estudi dels temes educatius.
2. Establir formes de col·laboració i cooperació amb la Conselleria d’Educació per
avançar en la consecució dels objectius marcats per tal d’afavorir i millorar la
qualitat de l’educació a la caib.
3. Conjuntament amb el vicerectorat de projecció cultural i el SAC, establir un
programa d’activitats a les seus de Menorca i Eivissa.
4. Implantar i desenvolupar el nou model de CAP.
5. Implantar i desenvolupar el programa de formació docent universitari, amb
activitats per als PDI novells i per als PDI experts.
6. Crèdits europeus: totes les universitats consideren actualment la necessitat i la
importància del desenvolupament i la formació del seu professorat com a un
pilar bàsic i un principi fonamental per a la millora de la qualitat de la docència
i dels estudis. Aprendre a ensenyar ha de ser sempre un procés continu que
comença els primers anys del desenvolupament professional i ha de continuar
ininterrompudament durant tota la carrera docent. En relació amb l’espai
europeu d’educació superior ha sorgit la necessitat d’adaptar-se a les condicions
europees abans del 2010, per tal de corregir els possibles errors i els buits
evidents que les titulacions actuals poden presentar, sobretot després de la
darrera reforma dels plans d’estudi. Aquest procés, des de la perspectiva de
l’ICE, presenta dos reptes que la Universitat ha d’afrontar de manera decidida i
on l’ICE hauria de tenir un paper rellevant, tant com un organisme de la UIB
encarregat de coordinar i promoure l’aplicació de les recomanacions i
condicions europees, com per a la formació i el suport a l’adaptació del
professorat als nous plantejaments de la docència.
7. Establir vies de col·laboració amb centres educatius de la caib per proporcionar
i possibilitar activitats de formació i de recerca conjunta.

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.
L’article segon dels estatuts de la FuGUIB fixa l’objecte i la finalitat de la Fundació:
«són fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides de forma genèrica al foment
de la cultura i l’esport 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. 5HVLGqQFLDG¶(VWXGLDQWV%DUWRPHX5RVVHOOy3zUFHO
La Residència d’Estudiants ha tingut una ocupació de gairebé el cent per cent durant el
curs . Les 97 habitacions individuals han estat ocupades durant el curs per
estudiants residents, i les habitacions dobles han rebut visites d’estudiants dels
programes Sòcrates, ERASMUS i Intercampus, a més d’estades de professors visitants i
altres convidats de la UIB.
A l’estiu de 2004 la Residència ha rebut visites del programa d’intercanvi de vacances
del PAS, activitats d’estiu per a discapacitats organitzades pel centre Mater
Misericordiae, el Campus de Futbol de la Fundació Reial Mallorca, HVWDGHV
G¶HVSRUWLVWHV GH O¶(VFROD %DOHDU GH O¶(VSRUW, una trobada de jugadors d’escacs, el
Torneig de Tennis Marca Joves Promeses, i participants en diversos congressos de la
UIB. També s’hi han allotjat professors, personal administratiu i estudiants d’altres
universitats. La Residència ha acollit també altres estades de caire esportiu i cultural
amb visitants de diferents nacionalitats.
Les principals millores en les infraestructures i els serveis de la Residència durant el
curs  han estat les següents: UHQRYDFLy GH OD FHUWLILFDFLy GHO sistema de
gestió mediambiental de la FuGUIB segons la ISO 14001, patrocini de la participació
dels residents en les lligues esportives de la UIB, inversions mediambientals d’estalvi

d’energies, PLOORUHV HQ HO VLVWHPD L VHQ\DOLW]DFLy G¶HPHUJqQFLD UHDOLW]DFLy GHO SOD
G¶HPHUJqQFLHVLHYDFXDFLyGHO¶HGLILFL.

E,QVWDOÂODFLRQVHVSRUWLYHV&DPSXV(VSRUW
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
l’inauguració del nou portal de CampusEsport, així com l’ampliació del programa
d’activitats dirigides amb sessions d’spinning, ademés de la consolidació del torneig de
futbol 7: el Set contra Set, així com l’aposta per un nou concepte de competicions de
tennis i pàdel: el Circuit Master CampusEsport.
E5HVXPG¶DFWXDFLRQV
&XUV
9 Implementació del vallat perimetral a les instal·lacions esportives
9 Construcció del mur perimetral amb canalització d’aigües per al camp de gespa
artificial
9 Constitució del Club de Futbol CampusEsport Atlètic
9 Desenvolupament d’un segon simulacre de foc, d’acord al pla d’emergències de
l’edifici
9 Construcció i posada en marxa dels nous despatxos
9 Adquisició d’spinnings i ampliació del programa d’activitats dirigides
9 Auditoria de certificació de la ISO 14001. Ens mantenim com la primera instal·lació
esportiva a Espanya certificada
9 Presentació del programa de gestió mediambiental de la Fundació a les Jornades
Tècniques celebrades en el marc de SID-TECNODEPORTE a la ciutat de Saragossa
9 Consolidació del circuit 7 contra 7 amb la participació de cinquanta equips
9 S’arriba a la xifra de 5.200 socis
9 Adquisició d’equips informàtics i implementació d’una nova targeta de
CampusEsport amb lector de proximitat
E'DGHVGHOSURJUDPD&DPSXV(VSRUW
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 ILWQHVV.
— Assessorament tècnic gratuït al gimnàs de ILWQHVV.

— 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.
E'DGHVGHVRFLV
Des de l’inici fins a l’actualitat hem experimentat un creixement important en nombre
de socis. 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 utilitzen CampusEsport.

(YROXFLy0HQVXDOGH6RFLVGH&DPSXVHVSRUW
6000
5000
4000
3000
2000
1000

abr-04

ene-04

oct-03

jul-03

abr-03

ene-03

oct-02

jul-02

abr-02

ene-02

oct-01

jul-01

abr-01

ene-01

oct-00

jul-00

abr-00

ene-00

oct-99

0

E'DGHVG¶RFXSDFLyG¶HVSDLV
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 estan al voltant del 50 per cent, aquesta ocupació
està al voltant del 95 per cent en la franja horària de les 20 a les 23 hores.
2FXSDFLyGHOVHVSDLV&DPSXV(VSRUW
Pavelló

2003-2004
58,87%

Camp de gespa

44,47%

Tennis

32,00%

Pàdel

54,00%

L’ocupació dels espais s’ha vist afavorida per l’increment de les hores pràctiques de les
classes del títol de Mestre, Educació Física, de la Facultat de Ciències de l’Educació de
la UIB, ademés de l’assistència a les instal·lacions d’alguns centres escolars i escoletes.
E'DGHVGHFXUVRVLDFWLYLWDWV
El programa Posa’t en Marxa ofereix als socis quaranta hores setmanals gratuïtes de
pràctica guiada d’activitats relacionades amb l’aeròbic i el condicionament físic.
Durant els diferents anys l’evolució dels programes de cursos ha anat sofrint
considerables canvis, en la mesura d’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 gestionem.
Les dades recopilades fins a la data posen de manifest el creixement de participants
experimentat, així com l’evolució dels diferents programes quant a nombre de noves
propostes que s’han anat afegint.
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E$FWLYLWDWV(VSRUWLYHV
Ressaltem els programes d’ activitats que hem treballat durant la temporada que ens
ocupa:
•
•
•

Escola de Futbol CampusEsport, comptant amb una mitjana d’uns 170
participants mensuals.
Escola de Natació CampusEsport, comptant amb una mitjana d’uns 400
participants mensuals.
Cursos de tennis i pàdel CampusEsport , comptant amb una mitjana d’uns 70
participants mensuals.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Competicions de Futbol – 7 “Set Contra Set”.
Competicions de Tennis i Pàdel
Organització del TUIB
Organització d’Activitats Esportives el dia de la festivitat del Beat Ramon
LLull.
Cursos de Ball de Saló, sevillanes.
Cursos de Defensa Personal per aprendre a defensar-se en situacions quotidianes
de perill.
Cursos de Preparació Física per a les proves d’accés d’INEF i Facultats de
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.
Cursos de Vela
Cursos de Barranquisme
Cursos d’Orientació
Cursos d’Esquí Aquàtic


E$FWLYLWDWVG¶HVWLX
Durant l’estiu a les instal·lacions esportives es varen realitzar, entre d’altres, les
activitats següents:
•
•
•
•


III Vacances Actives d’Estiu’04
V Estades Lúdicoesportives
Concentració esportiva per a discapacitats AEDIM
Programa especial d’estiu amb oferta de preus i activitats especials del Posa’t en
Marxa

F*HVWLyGH&RQJUHVVRV
La Fundació General de la UIB, en col·laboració amb el Vicerectorat d’Investigació i
Política Científica, ha posat en marxa un servei de suport en l’organització de
congressos i esdeveniments acadèmics i científics.
Aquest servei està destinat a donar suport logístic i d’organització als membre de la UIB
amb responsabilitats en la planificació de congressos, simposis, trobades, seminaris o
jornades que es desenvolupin en el marc de la Universitat.
L’objectiu és donar un servei integral al responsable del congrés i cobrir, entre d’altres,
les tasques següents:
-

Assessorament pressupostari i financer
Suport en la recerca de patrocinis
Gestió de la secretaria tècnica i suport de la secretaria científica
Gestió d’allotjaments, transport, servei d’àpats, espais i equipaments tècnics
Desenvolupament del programa social i del programa d’acompanyants
Informació, comunicació i difusió de l’esdeveniment

-

Suport economicoadministratiu

Durant el curs 2003-2004 la FuGUIB ha donat suport als següents congressos i
esdeveniments:
Estructuras de hormigón. Aspectos tecnológicos y de innovación en edificación y
obra pública. ( 30 d’abril)
I Jornadas de Economía del Turismo (28-29 maig)
&RQIHUHQFHRQ(FRQRPLF'HVLJQ± SED 2004 (30 juny – 2 juliol)
Seminari sobre Experiències Traumàtiques i Teràpies EMDR i Experiència
Somática ( 3 juliol)
'\QDPLFV'D\V(13-18 setembre)


En aquest moment la FuGUIB està treballant en l’organització de:

XV Congreso Nacional de Historia del Arte (20-23 octubre)
Simposi d'Edició de Revistes Científiques de Ciències Socials i Humanitats
Workshop: El circuit editorial i científic d’una revista científica (27-29 octubre)

G*HVWLyG¶DOWUHVDFWLYLWDWVFXOWXUDOV
La FuGUIB col·labora en la gestió econòmica i administrativa d’activitats culturals en
l’àmbit de la UIB, essent la més important la gestió econòmica i administrativa de la
Coral Universitat de les Illes Balears (CUIB)

11.5 Fundació Càtedra Iberoamericana a la Universitat de les Illes
Balears
La Fundació Càtedra Iberoamericana és una entitat sense ànim de lucre constituïda per
la UIB i onze entitats més, públiques i privades.
Activitats
Cursos
S’han realitzat vuit cursos de temàtica iberoamericana. S’ha de destacar el curs sobre
Certificació orgànica, realitzat conjuntament amb la Universitat de Guayaquil (Equador)
en aquell país.
S’ha realitzat la tercera edició del cicle Trajectòries Empresarials, que ha reunit
destacats empresaris illencs i en el qual han participat quasi quatre-cents estudiants de
diverses carreres de la UIB.
Conferències
S’han realitzat al llarg del curs vuit conferències impartides per professors de diverses
universitats iberoamericanes.
Cases balears
S’han realitzat diverses conferències a càrrec de professors de la UIB a les cases balears
de l’Argentina, l’Uruguai i Cuba.
S’han realitzat quatre cursos sobre turisme, impartits per professors de l’Escola
d’Hoteleria, a les cases balears argentines de Córdoba, Mendoza, Mar del Plata i Buenos
Aires.
Convenis
S’han signat convenis de col·laboració amb la Facultat Llatinoamericana de Ciències
Socials (FLACSO, Quito, Equador) i la Universitat de l’Aconcagua (Mendoza).
Convocatòria dels premis i ajuts a la recerca
S’ha realitzat la tercera convocatòria dels premis i ajuts a la recerca de la Fundació. S’ha
de destacar l’enorme participació, 172 projectes presentats provinents de tots els països
d’Iberoamèrica. Guanyà el premi una proposta de l’Equador, sobre turisme rural,
presentada pel professor Fander Falconí, de la FLACSO. Els dos ajuts foren per a una
professora de la Universitat de Rio Grande do Norte (Brasil) i per a un professor de la
Universitat de l’Aconcagua (Mendoza, Argentina).
Projecte de cooperació
Es realitza un projecte de cooperació amb la Universitat de Salta (Argentina).

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
concertat entre la Universitat de les Illes Balears, l’Hospital Universitari Son Dureta
(IB-Salut) 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).
És un centre específic de recerca en ciències de la salut, amb voluntat d’excel·lència,
que pretén aconseguir la capacitat d’autofinançar-se i autonomia per a la gestió
administrativa i per a la utilització de la seva infraestructura.
El seu objectiu és estimular i facilitar l’obtenció de coneixements en l’àmbit de la salut
amb la intenció de potenciar la interacció entre els diversos grups d’investigació de la
UIB i del sistema de salut de les Illes Balears.
Està estructurat en vuit grans àrees d’investigació, que són les següents:
Malalties infeccioses i immunològiques
Malalties cardiorespiratòries
Neurociències
Oncohematologia
Malalties renals i òssies
Malalties digestives i nutricionals
Bioinformàtica i telemedicina
Salut pública i economia sanitària
Fins el mes d’abril el director del IUNICS ha estat el doctor Fèlix Grases, i el
subdirector, el doctor Àlvar Agustí. El mes de febrer varen tenir lloc les eleccions a
director de l’Institut, i va resultar elegida la doctora Margalida Gili, professora titular
d’universitat del Departament de Psicologia, que fou nomenada el dia 20 d’abril
d’aquest any.
El IUNICS està actualment format per aproximadament uns tres-cents investigadors
integrats dins trenta-dos grups. Aquests són bàsicament de la UIB, de l’Hospital Son
Dureta, de Son Llàtzer i d’altres organismes. Atès que hi ha un conveni entre la UIB i
les clíniques Rotger i Planas, s’estan fent gestions perquè investigadors i projectes
d’aquestes institucions també s’integrin al IUNICS.
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
Durant aquest any s’ha treballat en la construcció i el condicionament de les dues seus
(a la UIB i a l’Hospital Universitari Son Dureta).
Docència
Durant aquest curs s’ha estructurat el programa de tercer cicle en ciències de la salut.
Relacions amb la societat
Mitjançant les gestions fetes amb la Conselleria de Salut i Consum i la biblioteca de la
UIB s’ha aconseguit que els investigadors externs tinguin accés a la nostra biblioteca i
al mateix temps els investigadors de la UIB en tinguin a la Biblioteca Virtual de
Ciències de la Salut de les Illes Balears.
Cada primer dijous de mes es fa una sessió científica a l’Hospital Universitari Son
Dureta, en què tres caps de grup fan una ponència sobre la seva activitat científica. Hi
estan convidats tots els investigadors.
Des de l’Hospital Son Dureta s’organitzen seminaris als quals també es convida els
membres del IUNICS que són de la UIB.
Està previst que el proper curs s’organitzarà un cicle de conferències en matèria de
recerca en salut.

12. Campus universitari, infraestructura i medi ambient
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, a
l’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 2003-2004, el Vicerectorat ha realitzat 132 reserves d’entitats externes, de
les quals 18 han estat anul·lades, i 678 reserves internes, de les quals 9 han estat anul·lades.
De les UHVHUYHVH[WHUQHV, el nombre de peticions per edificis ha estat el següent:
2
Cas Jai
3
Son Lledó
Ramon Llull
11
Mateu Orfila i Rotger
10
4
Guillem Colom Casasnovas
8
Anselm Turmeda
Aulari
7
Beatriu de Pinós........................................................ 8
11
Guillem Cifre de Colonya
4
Sa Riera
Gaspar Melchor de Jovellanos.................................28
9
Seu de Menorca
9
Seu d’Eivissa i Formentera
De les UHVHUYHVLQWHUQHV, el nombre de peticions per edificis ha estat el següent:
282
Cas Jai
259
Son Lledó
Ramon Llull
16
Mateu Orfila i Rotger
12
6
Guillem Colom Casasnovas
11
Anselm Turmeda
Aulari
9
Beatriu de Pinós...................................................... 28
14
Guillem Cifre de Colonya
0
Sa Riera
Jovellanos................................................................30
1
Extensió Universitària de Menorca
1
Extensió Universitària d’Eivissa i Formentera
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, equipament informàtic i
audiovisual, personal d’administració i serveis, personal de neteja de l’espai, i altres prestacions.

1

Pel que fa a les reserves externes, s’han facturat, a les entitats sol·licitants, les despeses
següents:
12.532,51 ¼
Pagaments per espais
Pagaments per PAS
15.012,85 ¼
4.700,47 ¼
Pagaments per personal de neteja
0¼
Pagaments per ús de videoconferència
0¼
Pagaments per ús d’aules d’informàtica
Pagaments per altres despeses
208,00 ¼
Total facturat .....................................................32.453,83 ¼

2

2. INFRAESTRUCTURES I NOUS EDIFICIS
—El dia 14 de juliol 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.

 Protocol
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Palma, 14 de juliol de 2004
En presència del Molt Honorable Sr. Jaume Matas Palou, President de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, nomenat per Reial Decret 821/2003 de dia 26 de juny
(BOIB núm. 90, de dia 27 de juny de 2003).
5(81,76
D’una altra, l’Honorable Sr. Francesc J. Fiol Amengual, conseller d’Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears, nomenat pel Decret 7/2003, de 30 de juny, del President de la
comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB num 93 d’1 de juliol de 2003).
D’una altra, l’Excel·lentíssim i Magnífic Sr. Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat
de les Illes Balears, nomenat pel Decret 47/2003 de dia 9 de maig (BOIB num 67, de dia 13
de maig de 2003).
,17(59(1(1
El primer, en nom i representació de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, d’acord amb allò que es disposa a l’article 80.4 i 11 c) de la Llei 3/2003, de 26 de
març, de règim jurídic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en relació amb
l’article 78.2 de la mateixa llei, en exercici de les competències que li són pròpies d’acord
amb allò que es disposa l’article 15.1 de l’Estatut d’Autonomia, el Reial decret 2377/1996,
de traspàs per part de l’Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears de les funcions i
serveis en matèria d'Universitat.
El segon, en nom i representació de la Universitat de les Illes Balears, segons el que
estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i els 28 i 30 del Decret
170/2003, de 26 de setembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’esmentada universitat.

3
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I.

Que amb data 12 de juliol de 2000 es va signar un conveni marc de col·laboració
entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per tal
d’establir la col·laboració institucional i permanent entre les dues entitats, per
desenvolupar actuacions a través de les conselleries que constitueixen el Govern.


II.

Que la Universitat de les Illes Balears i la comunitat autònoma de les Illes Balears
mantenen una especial relació de col·laboració, no només pel que fa al
desenvolupament ordinari de l’activitat universitària, sinó molt especialment al
manteniment i millora de les instal·lacions i infrastructures de les quals està dotada
la Universitat, i també de la incorporació de les noves que precisa per donar el
millor servei possible a la societat.

III.

Que, malgrat la fluïdesa de l’esmentada col·laboració, la Universitat de les Illes
Balears necessita actuacions especials amb l’objecte de millorar i perfilar, d’una
forma coherent, la seva xarxa d’instal·lacions i infrastructures educatives i
complementàries, con tal de mantenir i augmentar la qualitat dels seus
ensenyaments.

IV.

Per altra banda, alguns dels centres docents, situats tant dins el Campus universitari
com fora, necessiten actuacions de manteniment, reforma i adequació a les noves
necessitats de la Universitat, bé com a conseqüència de l’antiguitat d’aquestes
construccions, o bé de les característiques originàries dels centres i edificis,
actualment poc adaptats a les finalitats a les quals han de servir.

V.

Dur a terme aquesta tasca de dotació d’infrastructures o de reforma de les existents,
supera les capacitats pressupostàries ordinàries de la Universitat. Per altra banda, la
importància del conjunt d’accions, tan pel que fa al nombre d’aquestes com pel que
fa al seu import econòmic, exigeix una correcta programació i priorització de les
actuacions que s’hagin de dur a terme.

VI.

La comunitat autònoma de les Illes Balears, mitjançant els òrgans competents, vol
impulsar aquest programa complet d’actuacions, tot considerant que l’activitat de la
Universitat és cabdal pel millor desenvolupament de la societat de les Illes, en tots
els seus aspectes.

Pel que s’exposa, els qui intervenen, en nom de les institucions que representen, i a
l’empara d’allò que es disposa a l’article 78.2 de l’esmentada Llei 3/2003, de 26 de març,
signen el següent protocol d’intencions, que es regirà per les següents
&/¬868/(6
35,0(5$La comunitat autònoma de les Illes Balears es compromet a finançar, dins de
4

les seves disponibilitats pressupostàries, les obres noves i actuacions en edificis existents,
propietat de la Universitat de les Illes Balears, que s’inclouen a la relació que s’incorpora al
annex 1 del present protocol.
6(*21$ Els acords de col·laboració concreta per dur a terme cada una de les noves
obres i actuacions que s’esmenten a la clàusula anterior, es prendran en el marc del
consorci el qual fa referència la següent clàusula. Els esmentats acords hauran de definir, en
tot cas, l’abast de l’actuació, la despesa que suposarà i si n’és el cas el seu caràcter
plurianual, com també les peculiaritats que pugui presentar el seu finançament i la resta de
drets i obligacions que assumirà cada una de les parts signatàries.
7(5&(5$ D’acord amb allò que es disposa a l’article 85 de la Llei 3/2003, de 26 de
març, la comunitat autònoma de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears crearan
un consorci, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar plena, amb l’objecte de
finançar, gestionar i dur a terme les obres i actuacions a les quals fan referència les
clàusules precedents.
El seu funcionament i règim jurídic es regirà pels seus estatuts, els quals contemplaran en
qualsevol cas, una estructura paritària en els seus òrgans col·legiats
48$57$ Aquest protocol tindrà una vigència indefinida.
En qualsevol cas, restarà resolt per la dissolució, per qualsevol causa, del consorci al qual
fa referència la clàusula precedent. La resolució del protocol i la dissolució del consorci
obligarà a les parts signatàries a prendre les mesures adients per garantir la conclusió a
conformitat dels interessos d’ambdues parts, de les obres en curs, i n’implicarà la ineficàcia
dels acords relatius a obres no començades.
I, en prova de llur conformitat, els qui intervenen, en la representació que ostenten signen
el present protocol, en el lloc i la data que a l’encapçalament s’indica.
3HUOD8QLYHUVLWDWGHOHV,OOHV%DOHDUV

3HO*RYHUQGHOHV,OOHV%DOHDUV

Avel·lí Blasco Esteve
Rector

Francesc J. Fiol Amengual
Conseller d’Educació i Cultura

3HO*RYHUQGHOHV,OOHV%DOHDUV
Jaume Matas Palou
President
'LOLJqQFLD
El present protocol el va aprovar el Consell de Direcció de
data 1 de juny de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern
de la Universitat de les Illes Balears en data 14 de juny de
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2004, de conformitat amb el que estableixen els articles
21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes
Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre
(BOIB núm. 136, de 30 de setembre).



$11(;

3/$3/85,$18$/  '¶,19(56,216$/$81,9(56,7$7'(/(6
,//(6%$/($56

,1752'8&&,Ï
',$*126,
5HODFLyG¶HGLILFLV
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 M. de Jovellanos, Cas Jai, Son
Lledó, Bartomeu Rosselló-Pòrcel, 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 i Formentera). 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.
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Les principals característiques dels edificis esmentats (ubicació dels departaments, facultats,
escoles i serveis) es resumeixen a continuació:

0$7(825),/$,527*(5: 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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*8,//(0 &2/20 &$6$6129$6: té una superfície útil de 6.388,25 m2. 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.






5$021 //8//: 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.
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$16(/07850('$: té una superfície útil de 5.078,37 m2. 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.











*8,//(0 &,)5( '( &2/21<$: 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 els departaments 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.
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%($75,8 '( 3,1Ï6: 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.






*$63$5 0(/&+25 '( -29(//$126: 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 d’Economia, 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.
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$8/$5, 35()$%5,&$7 : 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.


621//('Ï: 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.
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&$6 -$,: 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.




5(6,'Ê1&,$'¶(678',$176%$5720(85266(//Ï3Ñ5&(/: 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.



,167$/Â/$&,216 (63257,9(6: tenen una superfície útil de 5.291m2. Varen ser
construïdes l’any 1999. Inclouen els serveis de: piscina coberta, gimnàs, pista poliesportiva.
12

Fora de l’edifici hi ha: el camp de futbol amb gespa artificial, pistes de tennis i pistes de pàdel.

6$ 5,(5$: Construït l’any 1916, té una superfície útil de 4.256 m2. 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.


6(8'(/$8,%$(,9,66$,)250(17(5$: té una superfície útil de 2.996,19 m2 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.

6(8 '( /$ 8,% $ 0(125&$: 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.
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(GLILFLVDQWLFVLHGLILFLVUHFHQWV
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 ha representat 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.
(GLILFLVHQFRQVWUXFFLy
En aquests moments s’està construint un nou edifici al campus, que serà la seu 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
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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. Les obres estan avançades i està
prevista la posada en funcionament, el final de les obres i l’equipament, per al primer semestre
de 2004.




1(&(66,7$76
$PSOLDFLyGHOVHGLILFLVDQWLFV
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
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Turmeda), la del Guillem Colom Casasnovas, i la construcció d’un laboratori de material per als
estudis d’Arquitectura Tècnica al soterrani de l’edifici Anselm Turmeda.
En el cas del 5DPRQ /OXOO 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 O¶DPSOLDFLy GH O¶HGLILFL HQ XQD
VXSHUItFLH GH PLO PHWUHV TXDGUDWV, 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 &HQWUHGH7HFQRORJLHVGHOD,QIRUPDFLy, 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 *XLOOHP &RORP &DVDVQRYDV. 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
16

a les aules situades al Mateu Orfila i R.
&RQFHQWUDFLyLFRKHVLyGHIDFXOWDWVLHVFROHV
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.
5HKDELOLWDFLyG¶HGLILFLVDQWLFV
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
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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.
(VSDLVJHQHUDOV
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 i al llarg de 2004 s’encarregarà a l’arquitecte
guanyador el projecte d’execució, que, d’acord amb les bases del concurs, té un període de sis
mesos per poder-se realitzar.
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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.

3523267$'¶$&78$&,216

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 5DPRQ /OXOO (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
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l’edifici actual del &HQWUH GH 7HFQRORJLHV GH OD ,QIRUPDFLy (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 ODERUDWRUL GH PDWHULDOV GH
FRQVWUXFFLy (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 HOV
HGLILFLV0DWHX2UILODL5RWJHUL*XLOOHP&RORP &DVDVQRYDV (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 O¶HGLILFLGH ODERUDWRULVLGHVSDW[RV (2.1.5) com, i sobretot, el de
la %LEOLRWHFD&HQWUDO(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.











$&78$&,216$/&$038681,9(56,7$5,

 $PSOLDFLyGHO¶HGLILFL5DPRQ/OXOO
 L’objectiu és ampliar i fer més habitable l’edifici.
 La superfície ampliable és de 1.100 m2.
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 Hi fan falta despatxos i aules especials.
 És necessari actualitzar la xarxa elèctrica i el cablatge.
 El Col·legi d’Arquitectes ha comanat cinc avantprojectes a altres cinc

arquitectes.
 $PSOLDFLyGHO&HQWUHGH7HFQRORJLHVGHOD,QIRUPDFLy &7,WDPEpGLW&HQWUH
GH&jOFXO 
 L’extensió d’ampliació prevista és d’uns 500 m2.
 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.

 &RQVWUXFFLyGHOODERUDWRULGHPDWHULDOVGHFRQVWUXFFLy
 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.
 Es podria instal·lar al soterrani d’aquest edifici, que té cabuda suficient.

 (GLILFLSHUFRPXQLFDUHOVDFWXDOV0DWHX2UILODL5RWJHUL*XLOOHP&RORP
&DVDVQRYDV
 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.
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 (GLILFLGHODERUDWRULVLGHVSDW[RV
 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 del Departament d’Infermeria i
Fisioteràpia.
 %LEOLRWHFDFHQWUDO
 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 més de setembre es va resoldre el concurs d’idees amb intervenció

de jurat per al nou edifici de la biblioteca de la UIB. Durant l’any 2004,
s’encarregarà a l’arquitecte guanyador, el senyor Jaume Vidal Ferrer, el
projecte d’execució.
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5()250(6(;7(51(6$/&$0386


 5HIRUPDGH&DQ2OHR
 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 m2, distribuïts en quatre plantes.
 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).
 $PSOLDFLyGHOD6HXXQLYHUVLWjULDGH0HQRUFD
 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.

23

 Projecte presentat a l’Ajuntament d’Alaior, el qual ha concedit la llicència

municipal d’obres.


&$/(1'$5,'¶$&78$&,216

$1<6
•

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. Projecte d’execució i estudi geotècnic

•

•

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

•
•


$1<6

•

Edifici de la biblioteca central al campus
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— 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.
— )DUPjFLD GHO FDPSXV: a principis del mes de gener s’inaugurà la farmàcia de la
Universitat de les Illes Balears, adjudicada per concurs públic per la Conselleria de
Salut i Consum del Govern de les Illes Balears, i que s’ha instal·lat a les instal·lacions
esportives del campus universitari.
— Actuacions d’infraestructures corresponents al curs 2003-2004

(GLILFL
Anselm Turmeda

Anselm Turmeda
Anselm Turmeda

Anselm Turmeda

Anselm Turmeda
Anselm Turmeda

Anselm Turmeda
Anselm Turmeda

Anselm Turmeda

Anselm Turmeda

'HSDUWDPHQWR6HUYHL

&RQFHSWH
Subministrament d’una targeta
ELU-29 per a 16 noves extensions
amb instal·lació inclosa, a la sala
Ibercom
Centre de Tecnologies de la 2 SAI de 60 kVA
Informació
Obres i instal·lacions d’adequació
a la sala Ibercom a causa de la
inundació de setembre de 2003
Centre de Tecnologies de la Obra civil per a la connexió
Informació
subterrània entre el CTI i
l’Anselm Turmeda per a la
instal·lació de nous SAI
Centre de Tecnologies de la Complementària de l’adquisició
Informació
de 2 SAI
Centre de Tecnologies de la Feines de comunicacions per al
Informació
trasllat de la sala Ibercom a la
planta baixa del centre de càlcul
Centre de Tecnologies de la Modificació de la línia general
Informació
d’alimentació al CTI
Centre de Tecnologies de la Substitució
de
l’equip
de
Informació
climatització desmantellat per un
altre de similar
Climatització de la sala de
comunicacions del 2n pis de
l’edifici.
Ciències Matemàtiques i
Instal·lar nous punts d’accés a la
Informàtica
xarxa al laboratori 6 de la planta
baixa de l’edifici, concretament
per accedir a la xarxa des de la
bancada central
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Anselm Turmeda

Contractació, Patrimoni i
Infraestructura

Anselm Turmeda

Xarxa Fons FEDER

Anselm Turmeda

Aulari

Aulari

Infermeria i Fisioteràpia

Aulari
Aulari
Beatriu de Pinós
Campus

Campus

Campus

Contractació, Patrimoni i
Infraestructura

Campus

Cas Jai
Cas Jai

Servei Mèdic
AQUIB

Cas Jai

33

Connexió de la centraleta
d’incendis del CTI i Ibercom amb
la central de la consergeria de
l’edifici Anselm Turmeda
Treballs per a la diversificació
dels enllaços de la xarxa a la sala
Ibercom a causa de la inundació
de setembre de 2003
Adequació del dipòsit de llibres
de l’ala est de l’edifici com a aula
informàtica
Climatització de la sala de
comunicacions de l’Aulari deguda
al fet que l’estructura agafa molta
temperatura i això fa malbé els
aparells
Instal·lació elèctrica i informàtica
per adaptar un seminari de
Fisioteràpia com a despatx
Tancament de la consergeria de
l’Aulari prefabricat i climatització
Instal·lació d’una xarxa de dades i
veu al nou annex de l’Aulari
Realització d’un laboratori al
soterrani de l’edifici
Instal·lació elèctrica per a
compactadora de paper situada a
la galeria des de la cruïlla de Son
Lledó
Obres necessàries per evitar la
inundació dels vials i de la galeria
de serveis de la zona utilitzada
com a aparcament darrere els
edificis
Repàs
de
la
senyalització
horitzontal del campus
Reparació de zones degradades
del campus amb aglomerat
asfàltic
Reforma del Servei Mèdic.
Instal·lació de climatització del
despatx de la directora de
l’AQUIB
Omplir amb grava la piscina de
Cas Jai per poder-la transformar

Cas Valencià

Cientificotècnic

Serveis Cientificotècnics

G. M. de Jovellanos
G. M. de Jovellanos

Servei de Recursos
Audiovisuals

G. M. de Jovellanos

Servei de Biblioteca i
Documentació

G. M. de Jovellanos

G. M. de Jovellanos

Servei de Recursos
Audiovisuals

G. M. de Jovellanos

Servei de Recursos
Audiovisuals

G. M. de Jovellanos

Servei de Recursos
Audiovisuals

G. M. de Jovellanos
G. M. de Jovellanos

G. M. de Jovellanos

G. M. de Jovellanos

Servei de Recursos
Audiovisuals
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en un petit safareig amb una
profunditat d’aproximadament 30
cm
Repàs de crulls, rentat d’humitat a
la paret, pintura, repàs a les
bigues..., de les zones que
ocuparan les persones enviades
pel Consell de Mallorca
Ampliació del pressupost inicial
de la redacció del projecte bàsic,
execució i direcció d’obra de
l’edifici Cientificotècnic
Subministrament d’un monòlit
d’informació per a l’edifici
Adquisició
de
l’equipament
necessari per a les retransmissions
d’òpera a la sala d’actes de
l’edifici
Tancament
d’una
part
de
l’entresolat de la biblioteca amb
mampares de vidre o amb armaris
Realització de banys vestidors per
a la cuina cafeteria de l’edifici i
tancament de reixa per al
magatzem
Obra civil i instal·lacions per
ubicar el Servei de Recursos
Audiovisuals de l’edifici
Desmuntatge de bancades de
l’aula de videoconferència a
l’edifici
Formació d’un locutori per al
Servei de Recursos Audiovisuals
Obrir algunes finestres a la
secretaria de l’edifici
Realització de banys vestidors per
a la cuina cafeteria de l’edifici i
tancament de reixa per al
magatzem
Subministrament i instal·lació de
límits hexagonals per tancar
l’accés al pati interior de l’edifici
Subministrament i instal·lació
d’un control d’accés per a les
noves dependències del Servei de
Recursos Audiovisuals

G. M. de Jovellanos
G. M. de Jovellanos

G. M. de Jovellanos

Servei de Recursos
Audiovisuals

G. M. de Jovellanos

G. M. de Jovellanos

G. M. de Jovellanos
G. M. de Jovellanos

Servei de Biblioteca i
Documentació

G. M. de Jovellanos

Centre de Tecnologies de la
Informació

G. M. de Jovellanos

Centre de Tecnologies de la
Informació
Centre de Tecnologies de la
Informació

G. M. de Jovellanos

G. M. de Jovellanos

Centre de Tecnologies de la
Informació

G. M. de Jovellanos

Centre de Tecnologies de la
Informació
Centre de Tecnologies de la
Informació
Centre de Tecnologies de la
Informació

G. M. de Jovellanos
G. M. de Jovellanos

G. M. de Jovellanos

Centre de Tecnologies de la
Informació

G. M. de Jovellanos

Contractació, Patrimoni i
Infraestructura
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Instal·lació
d’una
antena
parabòlica per al club de borsa
Obrir una finestra a la zona
interior de la consergeria de
l’edifici
Obrir algunes finestres al Servei
de Recursos Audiovisuals
Subministrament i instal·lació de
13 esglaons a la sala d’actes de
l’edifici
Ampliació de làmines de control
solar a la façana est del bar
menjador de l’edifici
Remodelació de l’aula AB21 del
bloc B de l’edifici
Instal·lació d’una canalització a la
terrassa del despatx del cap de
biblioteca per desguassar l’aigua
pluvial i així evitar que entri al
despatx
Fer un tancament de vidre per
separar en 2 sales la nova CPD de
l’edifici
Instal·lacions contra incendis a la
nova sala del CTI a l’edifici
Instal·lació d’una presa de terra
independent per al nou SAI de 40
VA al soterrani de l’edifici
Climatització de la nova CPD de
l’edifici. Modificar i eliminar part
de la instal·lació actual
Insonoritzar la nova sala on
s’instal·larà la CPD de l’edifici.
Subministrament d’un SAI MGE
Galaxi 40 kVA Tri-Tri
Adequació de la sala de
comunicacions del bloc B i del
despatx contigu per a la formació
d’una nova CPD vinculada al CTI
Nova
instal·lació
elèctrica
independent per alimentar la nova
sala del CTI a l’edifici
Connexió de la centraleta
d’incendis del CTI i Ibercom amb
la central de la consergeria de

G. M. de Jovellanos
General

General

General

General

General

General

Guillem Cifre de
Colonya

Guillem Cifre de
Colonya

Guillem Cifre de
Colonya

Guillem Cifre de
Colonya

Ciències de l’Educació

Guillem Cifre de
Colonya

Aules informàtiques

Guillem Cifre de
Colonya

Servei de Biblioteca i
Documentació

Guillem Cifre de
Colonya

Guillem Cifre de
Colonya

Guillem Cifre de
Colonya

Biologia
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l’edifici Anselm Turmeda
Reparació del SAI 8 kVA de la
sala de comunicacions de l’edifici
Reinstal·lació d’un comptador
Woltex de 50 mm
2 suports per a exterior: “Aigua
residual reciclada per a reg”,
“Aigua no potable”, “Prohibit
nedar”...
3 suports per a exterior: “Aigua
residual reciclada per a reg”,
“Aigua no potable”, “Prohibit
nedar”...
Fabricació
i
muntatge
d’embocadura en xapa metàl·lica
per a impulsió de climatització a
l’edifici
Substitució de compressor de
planta refredadora / bomba de
calor del sistema de climatització
(bloc A)
Substitució de compressor de
planta refredadora / bomba de
calor del sistema de climatització
(bloc B)
Canviar les aixetes existents i
arreglar els conductes d’aigua i
les canonades de sortida
Diverses tasques d’electricitat per
a la nova aula informàtica C-13 de
l’edifici
Aparell antirobatori per a la
biblioteca de l’edifici, ja que
l’actual ha quedat obsolet
Substitució de compressor de la
planta refredadora / bomba de
calor núm. 1 del bloc C de
l’edifici
Subministrament i instal·lació
d’una porta corredissa per a
l’aparcament del bloc B de
l’edifici Guillem Cifre de Colonya
Formació d’una pica d’obra per
omplir bombones d’aire per a
busseig. Condicionament del local
per complir la normativa

Guillem Colom
Casasnovas
Guillem Colom
Casasnovas

Canvi de turbines avariades de la
Roca York de l’edifici
Dutxa d’emergència amb rentaülls
per al Laboratori d’Investigació
Molecular
Arranjar la instal·lació elèctrica de
la cambra de creixement
Reparació de la porta del soterrani
de l’edifici
Substitució
d’equip
d’aire
condicionat
del
laboratori
d’investigació de l’àrea de
Microbiologia de l’edifici
Instal·lació de punt de xarxa al
camp experimental per obtenir
dades d’un aparell
Instal·lar 8 punts nous de xarxa
informàtica al laboratori de
Biologia Molecular de vegetals
Canvi de lluerna fixa per finestra
Hervent o corredissa al despatx de
Fisiologia Animal de l’edifici.
Remodelació de la sala de
màquines al soterrani de l’edifici
Subministrament i instal·lació de
3 sirenes interiors i 1 d’exterior a
l’edifici
Campana
d’extracció
de
fums/vapors d’acer amb tubs de
plàstic i extractor de 1.000 m3/h a
la coberta.
Reforma de la zona ocupada pels
laboratoris 39 i 42 de la planta
baixa de l’edifici i climatització
del nou laboratori
Reforma de la zona ocupada pels
laboratoris 1, 43, 63, 79 de la
planta baixa de l’edifici i
climatització del nou laboratori
Material per fer el canvi de
bastidor amb guies (UDFN)
principal de l’edifici
50% de la substitució dels vidres
del pavès de la coberta de l’edifici
50% de la substitució dels vidres

Servei de Prevenció

Guillem Colom
Casasnovas
Guillem Colom
Casasnovas
Guillem Colom
Casasnovas

Biologia

Guillem Colom
Casasnovas

Biologia

Guillem Colom
Casasnovas

Biologia

Guillem Colom
Casasnovas

Salut Laboral

Guillem Colom
Casasnovas
Guillem Colom
Casasnovas

Ciències de la Terra

Guillem Colom
Casasnovas

Servei de Prevenció

Biologia

Servei de Prevenció

Mateu Orfila i Rotger

Mateu Orfila i Rotger

Mateu Orfila i Rotger

Mateu Orfila i Rotger
Mateu Orfila i Rotger
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Mateu Orfila i Rotger

Química

Mateu Orfila i Rotger

Química

Mateu Orfila i Rotger

Campus

Mateu Orfila i Rotger

Química

Mateu Orfila i Rotger

Mateu Orfila i Rotger

Mateu Orfila i Rotger

Física

Mateu Orfila i Rotger
Mateu Orfila i Rotger

Física

Mateu Orfila i Rotger

Mateu Orfila i Rotger

Física

Mateu Orfila i Rotger

Salut laboral

Mateu Orfila i Rotger

Servei de Prevenció

Mateu Orfila i Rotger

Servei de Biblioteca i
Documentació

38

del pavès de la coberta de l’edifici
Instal·lació d’un aparell d’aire
condicionat al despatx del senyor
Antoni Roig
Instal·lació d’aire condicionat,
amb motiu de l’avaria del que
tenien al laboratori de Química
Orgànica E14
Instal·lació de 3 fanals nous
devora l’aula núm. 8 de l’edifici,
per il·luminar la zona
Substitució del SAI marca Salicru
de 15 kVA a la primera planta de
l’edifici
Instal·lació de 2 punts de xarxa al
laboratori 12 per connectar nous
equips informàtics
Instal·lació
d’un compressor
d’aire
condicionat
per
al
Laboratori d’Investigació en
Litiasi Renal
Instal·lació
d’infraestructura
elèctrica amb grup electrogen i
SAI i reforma d’espais per als
laboratoris d’electrònica
Instal·lació d’un equip de
climatització (IUNICS)
Aire condicionat per posar al
Laboratori de Física Nuclear
Instal·lació d’aire condicionat al
Laboratori d’Investigació de
l’edifici
Subministrament i instal·lació
d’un equip de climatització dins la
sala d’ordinadors de l’Agència
EFE
Desmuntar la moqueta de la
secretaria i comptabilitat de
l’edifici
Subministrament i instal·lació de
3 sirenes interiors i 1 d’exterior a
l’edifici
Reinstal·lació del sistema Knogo
que es va haver de fer efectiva per
les obres per a la instal·lació de

Mateu Orfila i Rotger
Ramon Llull

General

Ramon Llull

Servei de Biblioteca i
Documentació

Ramon Llull

Ciències Històriques i
Teoria de les Arts

Ramon Llull

Ramon Llull

Ramon Llull

Ramon Llull
Sa Riera

Sa Riera

Sa Riera
Sa Riera

Sa Riera

Sa Riera

Servei de Prevenció

Sa Riera
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l’ascensor
Reparació de l’antic SAI
Conversió en despatxos de la zona
audiovisual al primer pis de
l’edifici
Adaptació de prestatgeries per a la
biblioteca
de
col·leccions
especials de l’edifici
Subministrament d’una màquina
d’aire condicionat per instal·lar al
laboratori de Prehistòria de la
planta baixa de l’edifici Ramon
Llull
Reforma interior de la secretaria
de l’edifici i Aula de Graus / sala
de reunions
Reforma i nova instal·lació de
climatització
als
serveis
administratius de l’edifici
Nova instal·lació elèctrica per a la
reforma
dels
serveis
administratius, Aula de Graus i
sala de reunions de l’edifici
Avantprojectes per a l’ampliació
de l’edifici Ramon Llull
Subministrament i col·locació de
15 jocs de persianes i repàs de les
vidrieres. Les existents es troben
en molt mal estat i no es poden
obrir
Reparació del fals sostre romput a
l’aula 16-17 a causa del mal
temps del mes de setembre
Equipament de banys de Sa Riera
Subministrament i col·locació de
2 vidres Climalit i reparació de 2
jocs de vidrieres rompudes a
causa de la inundació de setembre
de 2003
Subministrament i col·locació
d’una platina intermèdia i
entornpeus a la barana de l’altell
Desmuntar i adaptar el taulell
d’atenció al públic
Equipament de banys de Sa Riera.

Sa Riera

Reparació de la mampara de
l’aula 16 que es va espatllar a
causa de la tempesta del mes de
setembre.
Sa Riera
Instal·lar un aparell d’aire
condicionat només fred a la sala
d’Ibercom
Seu universitària
Instal·lació d’un sistema de
d’Eivissa i Formentera
seguretat per a biblioteques
Seu universitària
Desmuntatge del tub general
d’Eivissa i Formentera
contra incendis que hi ha al forat
de l’ascensor de la Seu
Seu universitària de
Treballs de rehabilitació a Can
Menorca
Salort
Seu universitària de
Instal·lació d’un sistema de
Menorca
seguretat per a biblioteques
Seu universitària de
Campus
Climatitzar
la
sala
de
Menorca
comunicacions de la Seu de
Menorca, ja que la sala està a més
de 30 ºC
Son Lledó
Contractació, Patrimoni i
Subministrament i instal·lació de
Infraestructura
quadre de comandament i
maniobra per al grup electrogen
de Son Lledó
Son Lledó
Personal
Adaptació de carpetes als armaris
encastats del Servei
Son Lledó
Comptabilitat i Pressuposts Remodelació del Servei de
Comptabilitat i Pressuposts
Son Lledó
Comptabilitat i Pressuposts Nova instal·lació elèctrica i
informàtica per fer en la reforma
del servei
Son Lledó
Comptabilitat i Pressuposts Modificacions en conductes i
ventilació
Son Lledó
Subministrament i instal·lació
d’un arrambador a les escales del
soterrani
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campus
Reparacions d’asfalt al campus
Campus
Reformes a la secretaria de Ramon Llull
l’edifici, formació de quatre
despatxos nous i d’una Aula de
Graus
Formació
d’un
laboratori Mateu Orfila
d’Electrònica i ampliació i
i Rotger
modificació de la infraestructura
elèctrica del Departament de
Física
Canvis en la infraestructura
Campus
pluvial al campus per evitar
possibles inundacions
Tancament i climatització de la
Aulari
consergeria de l’Aulari
Instal·lació d’un compressor per
Guillem
al climatitzador del bloc C de Cifre de C.
l’edifici
Substitució dels vidres de pavès Mateu Orfila
de la coberta de l’edifici
i Rotger
Equipament
de
l’edifici CientificoCientificotècnic
tècnic
Conversió d’una aula de l’edifici G. M. de
en dues de més petites
Jovellanos
Col·locació de làmines de control G. M. de
solar a la façana est del Jovellanos
bar/menjador de l’edifici
Realització de banys vestidors G. M. de
per a la cuina cafeteria de Jovellanos
l’edifici i tancament de reixa per
al magatzem
Nova distribució del Servei de Son Lledó
Comptabilitat i Pressuposts. Obra
civil
i
modificacions
en
conductes i ventilació
Formació de quatre dependències
Campus
modulars per als serveis bancaris
i l’agència de viatges
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01/07/04
12/07/04

30/07/04
31/08/04

15/07/04

01/10/04

05/07/04

31/07/04

01/07/04

31/07/04

15/07/04

30/08/04

05/07/04

15/08/04

09/07/04

25/09/04

12/07/04

31/08/04

15/07/04

31/08/04

16/06/04

10/07/04

01/08/04

31/08/04

06/07/04

01/10/04

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

— Seguretat viària al campus: amb la finalitat d’incrementar l’espai d’aparcament a la
zona dels edificis Guillem Cifre de Colonya i Gaspar Melchor de Jovellanos, es va
canviar el sentit de la circulació dels vials del campus que envolten aquests edificis. El
caminal d’Eivissa a partir de la cruïlla amb el caminal de Mallorca es convertí en un
vial de direcció única cap a l’edifici Bartomeu Rosselló-Pòrcel, això ha permès que els
cotxes hi puguin aparcar en bateria, així mateix també es modificà la senyalització
horitzontal per canviar el sentit de circulació dels vials de na Foradada, de la Conillera,
de la Dragonera, de l’Espalmador i del Pantaleu. (Vegeu el plànol del campus.)
— Programa d’ambientalització de la UIB
Construcció d’un sistema de depuració per llacunatge: el dia 16 d’abril es va inaugurar
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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.
Novetats en el sistema de recollida selectiva de paper al campus:
Des del mes d’octubre de 1999 es duu a terme a la UIB la recollida selectiva de paper en
totes les dependències mitjançant unes capses de cartó distribuïdes a l’efecte pel
Vicerectorat d’Infraestructures i Medi Ambient, amb la col·laboració de les empreses
concessionàries del servei de neteja de la Universitat, primer EULEN i ara Initial, des del
primer de gener de 2004.
Les empleades de l’empresa de neteja recullen el paper i, utilitzant com a unitat de mesura
una capsa, apunten en una taula la quantitat de paper que retiren i que fins ara abocaven als
contenidors d’EMAYA instal·lats a l’efecte.
Les capses són de 44 × 31 × 24 centímetres i admeten quinze quilos de paper. Són
necessaris quinze arbres d'explotació paperera per obtenir quatre tones de fusta, que donen
lloc a una tona de paper.
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
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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.
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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.
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
Enjardinament: es va continuar el pla d’enjardinament de diferents zones del campus,
d’acord amb el criteri d’incrementar les àrees verdes sense augmentar el consum d’aigua.
En aquest sentit és important assenyalar que es va deixar de regar la gespa i es va continuar
la instal·lació del sistema de reg per degoteig en aquelles zones del campus que encara no
en tenien.
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Programa ERGON: el dia 25 de juny de 2004, la Universitat va renovar el conveni de
col·laboració 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 assumia 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.
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