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0. INTRODUCCIÓ
La Memòria del curs 2002-2003 que es presenta és el balanç del darrer any de
gestió del segon mandat del Rector doctor Llorenç Huguet i del seu equip de govern, que
acabà el 14 de maig de 2003, data en què tingué lloc la presa de possessió del nou Rector,
el doctor Avel·lí Blasco Esteve, elegit per la comunitat universitària el dia 30 d’abril de
2003.
L'acte solemne d'obertura d’aquest curs tingué lloc a la sessió acadèmica del dia 27
de setembre de 2002 a la sala d'actes de Son Lledó. El doctor Perfecto Cuadrado Fernández
va pronunciar la lliçó inaugural amb el títol «La Modernitat de i des de la literatura
portuguesa i un quasimanifest per una real realitat poètica», i, a continuació, el Magnífic i
Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet va declarar inaugurat el curs 2002-2003.
Així mateix, el dia 30 de setembre de 2002 va tenir lloc l’acte acadèmic
d’inauguració del curs de l’Extensió d’Eivissa i Formentera, amb la lliçó inaugural del
doctor Josep A. Tur Marí, amb el títol: «La dieta mediterrània: beneficis per a la salut», i es
varen lliurar els diplomes als estudiants que havien acabat els estudis el curs anterior; i el
dia 3 d’octubre de 2002 es va llegir la lliçó inaugural del curs 2002-2003 a l’Extensió de
Menorca, a càrrec del doctor Lluís Garau Juaneda, amb el títol «Algunes reflexions
jurídiques sobre nacions, nacionalitats i nacionalismes», i es varen lliurar els diplomes als
estudiants que havien acabat els estudis el curs anterior.
Així mateix es va organitzar i dur a terme la cerimònia de graduació del curs 20022003, el dia 24 de juliol de 2003.

Òrgans generals universitaris
1.1. Claustre
1.1.1 Composició
1. Adame Obrador, M. Teresa (a)
2. Aguiló Femenias, Margalida (b)
3. Aguiló Fuster, Josep Ignasi (a)
4. Aguiló Pérez, Eugeni (a)
5. Aguiló Pons, Isabel Maria (a)
6. Alberdi Castell, Rosamaria (b)
7. Alcover Ordinas, Andreu (d)
8. Artigas Lelong, Berta (b)
9. Baltasar Quesada, M. Isabel (d)
10. Ballester Brage, Lluís (a)
11. Ballester Tamayo, Rafael (c)
12. Barceló Crespí, Maria (a)
13. Barea Roig, Rafael (d)
14. Barros Bonnín, Vicenç A. (b)
15. Batlle Vallespir, Josep (c)
16. Bermúdez de la Chica, M. del Carmen (d)
17. Blasco Esteve, Avel·lí (a)
18. Blázquez Salom, Macià (a)
19. Bonet Piña, M. Lluïsa (a)
20. Borràs Amengual, Catalina M. (b)
21. Bosch Juan, M. Carme (a)
22. Camps Moranta, Gabriel (d)
23. Cantarellas Camps, Catalina (a)
24. Capellà Galmés, Miquel Àngel (b)
25. Casadesús Bordoy, Francesc (a)
26. Castro Valdomar, Maria Jesús (b)
27. Catrain González, Magdalena (b)
28. Cavanillas Múgica, Santiago José (a)
29. Cela Conde, Camilo José (a)
30. Cerdà Martín, Víctor (a)
31. Cesari Aliberch, Eduard (a)
32. Coll Cañelles, Miquel Àngel (c)
33. Comas Rubí, Francesca (a)
34. Conde Tejón, Antonio (b)
35. Cortès Fleixas, Josep Lluís (b)
36. Costa Costa, Antoni (b)
37. Covas Fiol, Josep Miquel (d)
38. Crespí Capó, Magdalena (b)
39. Crespí Cladera, Rafael (a)
40. Cuadrado Fernández, Perfecto (a)
41. De Benito Crosetti, Carola A. (b)
42. de Pedro Gómez, Joan Ernest (a)
43. Deyà Bauzà, Miquel Josep (a)
44. Deyà Serra, Pere M. (a)
45. Dols Salas, Nicolau (a)
46. Donoso Pardo, Josefa (a)

47. Enseñat Rodríguez, Juan (c)
48. Escanellas Garcias, Francesc (d)
49. Escribá Ruiz, Pablo Vicente (a)
50. Esteban Valdés, Susana (a)
51. Femenies Nadal, Guillem (a)
52. Ferrer Pérez, Victòria (a)
53. Fiol Arbós, Joan Jesús (a)
54. Fiol Roig, Gabriel (a)
55. Fonollá Corró, Dulce M. (d)
56. Fontanet Nadal, Gabriel (a)
57. Fontirroig Munar, Domingo (b)
58. Fornés Vives, Joana (a)
59. Fornós Astó, Joan Josep (a)
60. Forteza Coll, Rafael A. (a)
61. Frontera Borrueco, Margalida (b)
62. Gallego Caminero, Gloria (b)
63. Gambús Saiz, Mercè (a)
64. Garau Amengual, Jaume (a)
65. Garau Juaneda, Lluís (a)
66. Garau Rosselló, Carolina (c)
67. García García, Celso (a)
68. Garcia Mas, Alexandre (a)
69. Garcia Moreno, Eugeni (a)
70. Garcias Gomila, Francesca (a)
71. Garcias Planas, Gabriel (a)
72. Garcias Salom, Miquel A. (d)
73. Garí Quetglas, Miquel (c)
74. Garí Ruiz, Rut (b)
75. Genestar Julià, Catalina (a)
76. Genovart Balaguer, Joana I. (b)
77. Gianotti Bauzà, Magdalena (a)
78. Gili Planas, Margalida (a)
79. Gómez García, José Miguel (c)
80. Gomis Bosch, Damià (a)
81. González Cid, Yolanda (a)
82. González Coll, Laura (d)
83. González Hidalgo, Manuel (a)
84. González Pérez, Jesús M. (a)
85. Grases Freixedas, Felicià (a)
86. Grimalt Servera, Pedro (a)
87. Hernández Serra, Rosa Maria (b)
88. Huesa Vinaixa, M. Rosario (a)
89. Huguet Rotger, Llorenç (a)
90. Janer Torrens, Joan David (a)
91. Jover Arbona, Gabriel (b)
92. Juan Garau, Maria (a)
93. Juaneda Sampol, C. Nativitat (a)
94. Justo López, Roberto (b)
95. Lalucat Jo, Jordi (a)
96. Lastra Cubel, Pedro Miguel (b)
97. López Simó, Francisco (a)
98. Lozano Arnica, Gonzalo (a)

99. Llabrés Grau, Miquel (d)
100. Llobera Balle, Antònia (a)
101. Llull Cabrer, Joan (c)
102. Llull Gilet, Antoni (a)
103. Manassero Mas, M. Antònia (a)
104. Manera Erbina, Carles (a)
105. Marimon Riutort, Antoni (a)
106. Martínez Nadal, Apol·lònia (a)
107. Marty Broquet, Gisèle (a)
108. Mas Barceló, Margalida (d)
109. Mas Franch, Lluís (a)
110. Mas Sansó, Ramon (a)
111. Mas Vives, Joan (a)
112. Mauleón Méndez, Emilio (b)
113. Mba Abogo, César A. (c)
114. Medrano Gil, Hipólito (a)
115. Mellado Gordo, José Miguel (d)
116. Mesquida Cantallops, Joan Antoni (a)
117. Mir Torres, Arnau (a)
118. Miralles Monserrat, Joan (a)
119. Miralles Socias, Antoni (a)
120. Molina Cayuela, Rosario (d)
121. Monjo Cabrer, Marta (b)
122. Morata Socias, Josep (a)
123. Moreno Castillo, Isabel (a)
124. Moreno Gómez, Carlos (b)
125. Morey Salvà, Jeroni (a)
126. Morro Pérez, Pere (d)
127. Moyà Niell, Gabriel (a)
128. Mulet Gutiérrez, M. Josep (a)
129. Munar Muntaner, Esperança (a)
130. Muntaner Guasp, Joan Jordi (a)
131. Mus Amézquita, Maurici (a)
132. Nicolau Julià, Margalida (d)
133. Oliver Codina, Gabriel (a)
134. Oliver Colom, Tomàs Màrius (d)
135. Oliver Herrero, Ramón (a)
136. Oliver Jaume, Jaume (a)
137. Palou Franco, Josefina (a)
138. Palou Oliver, Andreu (a)
139. Palou Oliver, Maria Antònia (b)
140. Paniza Fullana, Antònia (a)
141. Pascual Fuster, Bartomeu (a)
142. Payeras Grau, Maria (a)
143. Payeras Llodrà, Margalida (a)
144. Paz Lourido, Berta (b)
145. Perales López, Francisco José (a)
146. Perelló Julià, Miquel (b)
147. Pérez Castelló, Josep Antoni (a)
148. Petitpierre Vall, Eduard (a)
149. Petro Balaguer, Ana Belén (b)
150. Picó Segura, Catalina (a)
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153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.

Pich Solé, Jordi (a)
Piña Homs, Romà (a)
Piña Saiz, Luis Francisco (d)
Piqueras García, Miguel Ángel (d)
Pizà Rosselló, Rafael (d)
Planas Rosselló, Antoni (a)
Pomar Gomà, Lluís (a)
Pons Bosch, Jordi (c)
Pons Florit, David (b)
Ponsell Vicens, M. Esperança (b)
Prats Taberner, Bernat (d)
Prohens Sastre, Rafael Jaume (a)
Puigjaner Trepat, Ramon (a)
Ramis Rebassa, Lourdes (a)
Ramon Pérez de Rada, Guillem (a)
Ramon Ribas, Eduard (a)
Ramón Rueda, Irene (c)
Redondo Soto, M. Ángeles (d)
Reverte Lorenzo, Juan Manuel (c)
Rey-Maquieira Palmer, Javier (a)
Rial Planas, Rubén Víctor (a)
Riera Darder, Joana Maria (c)
Riera Font, Antoni (a)
Rigo Carratalà, Eduard (a)
Riutort Serra, Bernat (a)
Rivas Yarza, Pedro A. (b)
Roca Bennàsar, Miquel Àngel (a)
Roca Salom, Maria Pilar (a)
Rocha Cárdenas, Jairo (a)
Rodríguez Cuenca, Sergio (b)
Rodríguez Martín, Susana (c)
Rodríguez Rodríguez, Rosa Isabel (a)
Romero March, Romuald (a)
Rosselló Bover, Pere (a)
Rosselló Ramon, M. Rosa (a)
Sabiote Navarro, Diego (a)
Salinas Ibáñez, Jesús M. (a)
Salvà Mut, Francesca (a)
Sánchez-Cuenca López, M. Pilar (b)
Sansó Rosselló, Andreu (a)
Sastre Albertí, Francesc (a)
Sastre Fullana, Pedro (c)
Seguí Aznar, Miquel (a)
Seguí Pons, Joana Maria (a)
Segura Fuster, Jaume Agapit (a)
Serra Crespí, Llorenç (a)
Serra Vich, Francesca (a)
Servera Baño, Josep (a)
Servera Barceló, Mateu (a)
Servera Nicolau Jaume (a)
Socias Reynés, Antoni (c)
Socias Salvà, Antoni (a)

203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.

Spadaro Giardina, Amedeo (a)
Steinhaüsl Molar, Ulrike (a)
Stela Fiol, Joan (a)
Sureda Garcia, Bernat (a)
Sureda Negre, Jaume (a)
Tapia Fernández, Isabel (a)
Tintoré Subirana, Joaquim (a)
Toral Garcés, Raúl (a)
Torres Escandell, Vicente Juan (c)
Torres Lana, José Ángel (a)
Torres Marí, Francesc (a)
Tortella Feliu, Miquel Rafael (a)
Touza Garma, M. del Carmen (a)
Tugores Ques, Maria (a)
Tur Faúndez, María Nélida (a)
Vadell Adrover, Jaume (a)
Valriu Llinàs, Caterina (a)
Valverde Garcia, Llorenç (a)
Vallespir Soler, Jordi (a)
Vargas Herguezábal, Lida Ainara (c)
Verd Crespí, Maria (d)
Vicens Pujol, Carlota (a)
Zaforteza Lallemand, Concepció (b)

1.1.2 ACTIVITATS
El Claustre es va convocar en dues ocasions, en sessió extraordinària, el dia 16 de desembre
de 2002, i el dia 20 de març de 2003.
A la primera sessió el Rector va presentar l’informe sobre les darreres actuacions dutes a
terme i de les previstes per a un futur.
Així mateix, es va discutir el Pla estratègic de la Universitat. El Claustre, després de debatre
i votar els suggeriments presentats pel Consell Social i l’esmena presentada per un claustral, el va
aprovar per 1 vot nul, 14 vots en contra, 20 vots en blanc i 108 vots a favor.
Finalment, la Secretària General va explicar l’estat en què es trobava l’elaboració del nou
text estatutari.
A la segona sessió, el Claustre, després de discutir les 50 esmenes presentades, algunes de
les quals suposaven una millora tècnica de la redacció i foren consensuades amb les persones que
les havien presentat i acceptades per la comissió per a la reforma dels Estatuts, va aprovar el nou
text estatutari per 2 vots en blanc, 8 vots en contra i 155 vots a favor.

1.5 SINDICATURA DE GREUGES
1. Expedients i consultes
Des de juliol de 2002 fins a juny de 2003 s’han tramitat 42 expedients (15 d'ofici) i s’han atès 90
consultes, amb la distribució següent, per col·lectiu i temàtica:
COL·LECTIU
ALUMNAT

PAS

PDI

Comunitat
universitària

Altres síndics

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

CONSULTES
19
1
2
2
3
2
5

2
3
2
41
3
1
1
5
2
2
1
2
3
1
1
2
2
3
1
3
1
5
29
2
1
3
3
1
1
1

EXPEDIENTS
4
1
2
6
1
3
1
1
2

1
22
1
1
2
1

1
1
2
1
3
1
3
1
1
2
1
18

0

Processos electorals
Relacions interpersonals
Serveis i campus
Altres
Total consultes Altres síndics

1
1
3
1
12

0

2. Assistència i participació a actes
-

Assistència a la VII Reunió de la Comissió Permanent de Defensors Universitaris (Madrid,
12-09-2002).

-

Assistència al V Encontre Estatal de Defensors Universitaris (Lleó, del 28-10-2002 a l’1-112002).

-

Organització de la VIII reunió de la Comissió Permanent de Defensors Universitaris (Palma,
09-01-03).

-

Organització de la I reunió de responsables administratius de les oficines dels Defensors
Universitaris (Palma, 30-01-2003).

-

Assistència a la conferència de Defensors Universitaris d’Educació Superior de set països
d’Europa (Amsterdam, 24-02-2003 i 25-02-2003).

-

Assistència a la IX reunió de la Comissió Permanent de Defensors Universitaris (La Laguna,
21-03-2003).

-

Assistència a la X reunió de la Comissió Permanent de Defensors Universitaris (Madrid, 0104-2003).

3. Recomanacions més rellevants
-

Seria convenient recordar al personal administratiu que els alumnes amb matrícula d’honor
de batxillerat i/o premi extraordinari gaudeixen de matrícula gratuïta cada vegada que
comencin una nova llicenciatura.

-

Seria convenient que el vicerector d'Investigació i Política Científica, com a president de la
Comissió d'Investigació, elaboràs una programació anual de les reunions ordinàries d'aquesta
comissió. Si no fos possible fixar el dia en què la comissió s'hauria de reunir, potser seria
suficient conèixer la setmana. Si això tampoc no pogués ser, s'hauria de comunicar, com a
mínim, la data de la darrera reunió a l'inici de l'any pressupostari.

-

Seria convenient que tots els membres dels departaments respectassin les normatives de
funcionament aprovades pels seus consells de departament.

-

Tal com es va posar de manifest a les Memòries dels anys 2000 i 2001, seria necessari que
cada alumne tingués un professor tutor, el qual hauria d’aconsellar a aquells alumnes que per
raons de la seva activitat laboral no poden assistir regularment a les classes, que no es
matriculin de les assignatures optatives si no poden realitzar les activitats obligatòries dels
programes corresponents.
Els programes de les assignatures han de ser accessibles des de la pàgina web i convindria
que les persones responsables comprovassin abans de l’inici del període de matrícula que hi
són tots, ja que si no l’estudiant difícilment coneix el programa de l’assignatura abans de
matricular-se, tal com exigeix l’article 10.c) del Reglament acadèmic.
El respecte és la base de la relació entre professors i estudiants i tots tenim l’obligació de
mantenir-lo com a pilar fonamental de la docència. El tracte entre professor i alumne ha de
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ser professional i no s’haurien de posar en evidència públicament les mancances de cap de
les parts implicades en la docència.
-

A criteri de la Síndica els concursos del personal funcionari d’administració i serveis s’han
de resoldre atenent sempre els criteris de mèrits i de capacitat, i els acords normatius no
haurien de presentar contradiccions amb els Estatuts, per això:
1. Caldria modificar l’article 4 de l’Acord normatiu 4080/1998, a fi d’evitar contradiccions
amb l’article 150.8 dels Estatuts. També seria convenient estudiar la necessitat de la seva
publicació al BOIB.
2. Si la Universitat vol utilitzar la figura de l’adscripció provisional per al personal que hagi
aprovat una oposició, ho hauria de fer complint la disposició addicional primera dels
Estatuts i hauria de fer pública l’esmentada adscripció al FOU.
3. Si escau, la Universitat hauria de restituir els drets dels funcionaris que, per l’aplicació de
l’article 4 de l’Acord normatiu 4080/1998, s’hagin vist vulnerats.

-

Els estudiants, d’acord amb l’article 39 del Reglament, han d’acudir a la revisió d’examen
quan estigui convocada. I en cas que no estiguin d’acord amb la qualificació, han de
presentar recurs, segons estableix l’article 40 del Reglament acadèmic, en el termini de dues
setmanes a partir de la publicació de la qualificació. En cas contrari perden els seus drets.
Seria convenient que, quan hi hagi alumnes als quals quedi una única assignatura per
finalitzar la carrera, hom els possibiliti avançar les convocatòries d’examen extraordinari a fi
de facilitar que els estudiants afectats puguin obtenir el títol al més aviat possible.

-

Seria convenient que el Rector de la UIB efectuàs una intervenció davant la Delegació del
Govern de les Illes Balears, a fi que aquesta consideràs favorablement alguna via perquè els
professors estrangers aliens a la Comunitat Europea poguessin romandre amb la família
durant la seva estada temporal a la UIB, sense el període previ d’un any d’estada de
l’investigador.
Si la via d’exempció de visat no és pertinent, es podria considerar l’aplicació de l’article 55.3
del RD 864/2001, referent a familiars d’estudiants o investigadors, i analitzar la possibilitat
de concedir als familiars dels professors afectats una autorització d’estada per romandre
legalment en territori espanyol durant el mateix període que el professor.

-

Seria convenient modificar l’article 6 del Reglament acadèmic a fi que els alumnes de
matrícula extraordinària poguessin ser avaluats amb les qualificacions previstes per al cas de
matrícula ordinària en el Reglament abans esmentat. Una possible redacció podria ser: “Els
alumnes de matrícula extraordinària tenen dret a ser avaluats amb les mateixes qualificacions
que els de matrícula ordinària.”
Seria convenient modificar l’article 7.2 del Reglament acadèmic a fi que algunes assignatures
aprovades en règim de matrícula extraordinària poguessin ser convalidables o adaptables.
Una possible redacció podria ser: “Fins a un màxim de 30 crèdits de les assignatures
aprovades en règim de matrícula extraordinària podran ser convalidables o adaptables en
estudis oficials de la UIB, un cop l’alumne hagi superat els crèdits pertinents del règim de
permanència.”

-

Seria convenient que la informació de la pàgina web de cada estudi estigués actualitzada i
coincidís amb la de la Guia acadèmica.
La Síndica opina que les modificacions dels prerequisits de les assignatures són
suficientment importants per als estudiants i que caldria fer-les públiques, i que s’haurien
d’enviar les correccions corresponents al Butlletí Oficial de l’Estat.

-

Seria convenient que la Comissió de Doctorat estudiàs la possibilitat de modificar la
normativa de la UIB reguladora dels estudis de tercer cicle, de manera que salvaguardant el
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fet que hi hagi un nombre mínim de professors de la Universitat espanyola, també permeti la
incorporació al tribunal de membres d’altres centres de recerca.
Una possible redacció de l’article 17.4.b) seria: “Almenys dos membres han de ser professors
de la Universitat espanyola.”
-

Seria convenient que el personal encarregat de posar en funcionament la climatització
respectàs les indicacions de la “Guia tècnica per a l’avaluació i prevenció de riscs relatius a
la utilització d’equips amb pantalla de visualització” editada per l’Institut Nacional de
Seguretat i Higiene en el Treball, que recomana, respecte a les condicions
termohigromètriques dels llocs de treball, que la temperatura es mantingui entre 23 i 26º C en
època d’estiu.

-

Seria convenient que un estudiant que fa una reserva de plaça perquè està pendent d’admissió
en una altra universitat hagués de confirmar la seva reserva cada quinze dies, exceptuant el
període del mes d’agost. En cas que no es fes, s’anul·laria la reserva. La confirmació de la
reserva també s’hauria de poder efectuar amb el servidor telemàtic de la UIB.

-

Seria convenient que en una propera revisió del Reglament acadèmic es modificassin els
articles 37.4 i 40 i la disposició transitòria segona per expressar-hi els corresponents terminis
en dies, tenint en compte que, si no s’explicita el contrari, s’entendran dies hàbils.
També seria convenient modificar les normatives que expressen en trimestres els terminis. El
més adient seria posar la data límit de 31 de desembre a l’article 5 de la normativa de
permanència i a l’article 144 dels Estatuts. En el cas de normatives el termini de les quals
correspongui al segon o tercer trimestre del curs, seria convenient aclarir que la data límit és
31 de març i 30 de juny respectivament.
Als articles 28.n) i 29.e) del Conveni col·lectiu del personal laboral caldria, en una propera
revisió, canviar “trimestre” per “tres mesos consecutius”.

-

Seria convenient que tots els centres recomanassin als estudiants que compleixen els requisits
per poder optar a les beques de col·laboració i que tenen la possibilitat de cursar dues
llicenciatures, que els crèdits de lliure configuració corresponents a la llicenciatura que poden
obtenir per convalidació, els facin repartits entre els dos anys de segon cicle. Aquesta
recomanació, juntament amb una difusió més àmplia de la convocatòria, potser evitaria que
moltes d’aquestes beques quedassin vacants.

-

Quan hi ha conflictes i manca de comunicació entre les diferents àrees d’un departament, la
Síndica vol demanar que no s’impliquin mai els estudiants en aquests contenciosos i que les
parts facin sempre un esforç per no deteriorar les relacions i afavorir un clima de treball.
Abans d’autoritzar la divisió d’un departament, seria convenient considerar sempre la
possible creació de seccions departamentals.

-

Tal com va recomanar la Síndica a l’expedient 47/2001, seria convenient que els caps
d’estudis establissin un termini màxim per resoldre les sol·licituds de convalidació que hagin
entrat als registres administratius, i en tot cas, les convalidacions s’haurien de resoldre
sempre abands de finalitzar el període de matriculació.

-

Atesa la disposició de la vicerectora d’Investigació, convindria que l’article sotmès a
publicació a ..., a més de ser revisat pel Consell Editorial, fos sotmès a un arbitratge científic,
i així s’iniciaria un camí que sens dubte augmentaria el prestigi del Servei de Publicacions de
la UIB. Publicar l’article tal com està voldria dir que la UIB transforma aquesta revista
científica en una revista d’opinió, que, per tant, podria ser utilitzada per altres investigadors
de la UIB com a tal.
La Síndica no és, ni pot ser, l’àrbitre de les publicacions, però atesa la situació creada, amb la
qual, a part dels investigadors implicats, es veuen també afectats els estudiants de doctorat, la
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UIB hauria de prendre les mesures pertinents per garantir que els seus investigadors realitzen
el seu treball amb el rigor que requereix la seva activitat. Una possibilitat és nomenar una
Comissió d’Ètica, que hauria de vetllar perquè en els treballs de recerca s’utilitzassin de
manera apropiada els resultats obtinguts per altres persones, i hom els atorgàs el degut
reconeixement. Així mateix, hauria de vetllar perquè les institucions que han fet possibles
aquests treballs apareguessin sempre als agraïments.
Atès que en aquest cas hi ha dos grups de recerca involucrats, la Síndica recomana que
s’enviïn les publicacions dels autors a una avaluació externa, que podria ser l’ANEP, que té
un conjunt d’àrbitres de les diferents especialitats. Això proporcionaria a la UIB o a la
Comissió d’Ètica, si estigués creada, els informes d’experts aliens al problema.
Els investigadors haurien d’acceptar el dictamen dels experts i reconduir el seu
comportament en aquest tipus de problemes, limitant les seves actuacions a una polèmica
científica en publicacions sotmeses al sistema d’arbitratge. Seguir amb l’actitud iniciada
acabarà per deteriorar el seu propi prestigi, no posat mai en dubte per aquesta Sindicatura, i
el que és més greu és que aquestes actituds desprestigien les institucions que s’hi veuen
implicades. La UIB hauria de promocionar entre els seus investigadors la cultura de les
publicacions sotmeses a arbitratge.
La Síndica creu que hi ha indicis suficients per poder aplicar l’article 28.2.c) de la Llei de
procediment administratiu, referent a l’enemistat manifesta entre els investigadors implicats.
Cal que en el que pertoca a la Universitat, aquesta prengui les mesures oportunes per evitar
l’avaluació mútua.
-

Seria convenient que la figura d’un tutor per a cada estudiant fos un dels objectius per
aconseguir en el pla de qualitat de la Universitat: si no és possible que de moment tinguin un
tutor tots els estudiants, almenys s’hauria d’establir la figura en els casos en què l’expedient
de l’estudiant posa en evidència que es veurà afectat per les normes de permanència.

-

Atès que el problema de les beques dels estudiants de llicenciatura excedeix l’àmbit de la
pròpia Universitat, seria convenient que des del Rectorat es fes arribar al Ministeri
d’Educació la necessitat de:
a) Simplificar i avançar al màxim la publicació del Decret de convocatòria de beques,
separant cada un dels nivells d’ensenyament. Cal pensar que en el cas de la
Universitat, la convocatòria va adreçada directament als alumnes i no als seus pares o
assessors legals.
b) Comunicar al més aviat possible a cada universitat els possibles canvis de
reglamentació respecte a l’any anterior, a l’efecte que aquestes puguin actualitzar els
processos de gestió i les seves aplicacions informàtiques, per evitar retards
innecessaris en la tramitació de les beques.
c) Actualitzar els llindars de renda familiar no superables per obtenir beca, a fi que
puguin optar a la sol·licitud de la beca més estudiants que compleixen els requisits
acadèmics.
d) Estudiar des de la mateixa universitat la possibilitat d’establir un conveni amb entitats
bancàries a fi que una vegada l’estudiant estigui informat de la concessió de la beca,
pugui disposar de l’import d’aquesta sense cap tipus de perjudici pel que fa al
cobrament dels interessos per part de l’entitat bancària.
e) Vincular la data de lliurament d’actes a la data d’inici de matrícula, per evitar retards
innecessaris en el procés de matriculació que poden influir en la tramitació de les
beques.

-

Seria convenient que la UIB fes les gestions pertinents a fi que els estudiants que han
obtingut una beca per cursar l’assignatura del Pràcticum en un altre país poguessin quedar
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coberts per la pòlissa que té subscrita la UIB per al seu personal. Si això suposàs un
increment de la prima d’assegurança, es podria estudiar si la diferència la pot assumir o no la
mateixa UIB. D’aquesta manera la institució asseguraria que tots els estudiants que han
obtingut aquestes beques tenen la mateixa cobertura i no s’establirien diferències amb els que
realitzen el Pràcticum a les Illes Balears.
Atès que l’assegurança escolar només cobreix alumnes menors de 28 anys, seria convenient
que la UIB estudiàs l’ampliació de la seva pòlissa d’assegurança a fi que tots els alumnes de
la UIB més grans de 28 anys poguessin tenir cobertura mèdica i d’accidents, pagant la
quantitat corresponent amb la matrícula.
També seria convenient que la UIB, juntament amb les altres universitats, iniciàs les gestions
pertinents per intentar actualitzar les prestacions de l’assegurança escolar, que actualment
ofereix una prestació d’una pensió anual entre 86,55 i 129,82 euros als estudiants afectats per
una situació d’infortuni familiar, quan a la Llei del seu establiment, de 17 de juliol de 1953,
encara vigent, s’especificava que la pensió es revisaria anualment i seria suficient perquè
l’estudiant pogués finalitzar els seus estudis.
-

Per efectuar el control del seguiment dels dies de vaga per part del PDI, es podrien posar a
l’entrada dels edificis fulls de signatures (als edificis on ja es fa els caps de setmana, podria
ser suficient signar al registre d’entrada). El PDI que no signi s’entendrà que s’adhereix a la
vaga. El control del seguiment en el PAS es pot efectuar tal com es fa diàriament.
El personal (PDI i PAS) que per motiu justificat no hagi assistit a la feina podrà presentar una
al·legació en un termini fixat. Les al·legacions seran resoltes pel Rector.
Aquest mètode de seguiment es podria fer servir com a prova en les properes convocatòries.
Llavors la Junta de PDI i de PAS podria fer un balanç del seu funcionament i proposar les
modificacions adients.

-

Quan en un procés electoral hi pugui haver una segona volta, cal respectar al màxim la
possibilitat de qualsevol reclamació, per tant, seria convenient tenir-ho en compte en els
termes següents: “La segona votació tindrà lloc, si escau, no abans de cinc ni després de deu
dies des que tingué lloc la primera votació”.

-

Seria convenient, sempre que fos possible, que cap de les persones del Comitè d’Avaluació
Extern dels estudis que s’hagin d’avaluar tingui o hagi tingut relació amb la institució. Per a
aquest cas en concret, això voldria dir que caldria nomenar de nou els dos professionals. És
cert que en el cas dels professionals aquest fet podria donar lloc a una pèrdua d’informació,
però això es podria suplir amb una sessió complementària en la qual el Comitè d’Avaluació
Extern convocàs professionals que hagin treballat amb exalumnes de la UIB.
Sempre que fos possible, ja que aquesta vegada s’avalua cada estudi d’un mateix centre per
separat, seria convenient que els acadèmics, essent del més alt nivell possible, impartissin o
haguessin impartit classes a l’estudi que s’avalua. Per a aquest cas en concret això voldria dir
que caldria canviar el nomenament d’un acadèmic, en el benentès que és potestat del Consell
de Direcció de l’AQUIB reconsiderar o no la seva decisió. Tot i això sense perjudici que
compleixin tots els altres requisits exigits i que siguin aliens a la institució. Aquest fet podria
millorar la situació anterior, en què es varen avaluar globalment tots els estudis d’un centre.
En un futur es podria pensar en la possibilitat que al Comitè d’Avaluació Extern també li
arribassin informes elaborats per persones designades pel Consell de Direcció a partir de
l’informe d’Autoavaluació. Seguint el procediment habitual d’avaluació de projectes,
articles, etc., la identitat d’aquestes persones només seria coneguda pel Consell de Direcció
de l’AQUIB i se’n mantindria l’anonimat.
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-

La UIB hauria de controlar que mitjançant els convenis de cooperació educativa no es
fomentàs l’intrusisme professional i que la feina dels estudiants fos supervisada pel tutor
responsable del programa.

-

Quan al departament hi ingressàs una persona amb unes responsabilitats noves, convindria
que es designàs algú responsable de donar-li tota la informació necessària. En cas contrari,
com que de vegades les relacions personals no són tan bones com seria desitjable, la
desinformació i la manca d’acolliment agreugen una situació que es pot dir que acaba essent
de marginació, que també és una manera d’assetjament laboral.
El Vicerectorat hauria de procurar que totes les places vacants per causa de numeraris en
situació de serveis especials i que es cobreixen amb qualsevol categoria de PDI no generassin
dèficit.

-

Seria convenient que, tal com es va suggerir al Consell de Govern de 19 de desembre de
2002, les propostes dels cursos de postgrau anassin acompanyades d’un programa de
continguts pràctics, i també que el Consell de Govern aprovàs una reglamentació referent a
les pràctiques de les beques in company que tingués en compte el màxim nombre d’hores que
l’alumne ha de realitzar, data d’inici d’aquestes pràctiques en relació amb la data d’inici del
màster, etc.

-

El respecte és la base de la relació professor-alumne, i de manera molt especial, el
professorat té l’obligació de mantenir-lo com a pilar fonamental de la docència. Per tant, cap
professor no pot faltar al respecte a un alumne, i menys donar a entendre algun indici
d’amenaça. Aquestes actituds van en contra de la pròpia essència de la vida universitària, que
ha de permetre i afavorir la lliure expressió de les idees, sempre que no es faci amb violència.
En aquest punt, la Síndica també vol recordar que les amenaces són causa suficient perquè un
alumne recusi un professor per enemistat manifesta.
Quan hi ha conflictes en les modificacions d’un pla d’estudis, els estudiants, com a persones
afectades, tenen dret a conèixer tota la informació i a prendre les seves pròpies decisions. Els
intents de ser utilitzats per alguna de les parts en conflicte no responen a la concepció
universitària, que ha de defensar els seus projectes des de la racionalitat. A vegades la
intervenció d’un expert extern pot donar més amplitud de mires al conflicte, que d’una altra
manera roman enquistat dins la mateixa universitat.

-

Seria convenient modificar l’article 31 bis del Reglament acadèmic en els termes següents:
Atès que l’article 31 bis.4 ja no és vigent, es podria substituir per “Els alumnes als quals
manquin només dues assignatures o, alternativament, no més de 13,5 crèdits per acabar els
estudis, poden canviar la convocatòria de setembre per la de juny en les assignatures
quadrimestrals de primer quadrimestre.” Aquesta modificació permetria que els alumnes que
es troben en la situació exposada tinguessin l’oportunitat de finalitzar els seus estudis a la
convocatòria de juny.
Mentre no s’hagi aprovat aquesta modificació del Reglament acadèmic, seria convenient que
les autoritats acadèmiques considerassin favorablement les peticions que es facin complint
els requisits esmentats. Cal recordar que els alumnes que compleixen aquests requisits poden
examinar-se davant un tribunal si ho demanen.

-

Seria convenient establir una disposició transitòria en el cas del complement retributiu
d’estímul i reconeixement de l’activitat investigadora, que podria donar lloc, si fos el cas, a
una convocatòria extraordinària per tenir en compte el següent:
De manera excepcional, a la convocatòria de l’any 2003 podrien optar per l’opció A, en la
sol·licitud de l’esmentat complement, els professors que hagin obtingut un sexenni
d’investigació en el moment en què el Consell de Direcció de la Universitat de les Illes
Balears convoqui aquest complement, i una puntuació d’1 punt durant el període objecte
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d’avaluació, d’acord amb el barem que s’inclou a l’annex. Si les persones que ho demanen
compleixen els requisits per obtenir-ho, caldria tenir en compte la retroactivitat per a l’any
2002.
Quant al complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència investigadora, la
Síndica entén que hi ha la voluntat política d’incentivar les persones que fan recerca
actualment i de donar-los suport, però una disposició transitòria que deixàs utilitzar l’opció
A, de manera excepcional a la convocatòria de l’any 2003, a totes les persones de la UIB
amb tres sexennis, i exigís a més altres activitats de recerca en el període avaluat, podria
evitar les situacions de desigualtat exposades.
En convocatòries posteriors dels esmentats complements, atès que s’incorpora PDI a la UIB
que pot fer ús de l’article 11.1 de l’Ordre del dia 2 de desembre de 1994 (BOE 03/12/1994),
seria convenient, per evitar situacions de desigualtat, acceptar per a l’opció A les persones
que han obtingut un nombre determinat de sexennis, independentment de l’any de concessió,
i augmentar i ampliar els requeriments de les activitats de recerca en el període avaluat.
Aquest augment i ampliació de les activitats de recerca en el període avaluat també es podria
fer efectiu a l’opció B. En tots els casos, la data límit per a l’obtenció dels sexennis seria
convenient que fos el dia 31 de desembre de l’any anterior a la convocatòria.
-

Seria convenient que la UIB i la FUEIB tinguessin la infraestructura necessària per poder
donar compliment a l’article 8.2 de la Llei 3/1986. Una possibilitat seria fer un conveni amb
la Conselleria d’Educació i Cultura, que té un programa de traducció català-castellà.
A fi que no hi hagués cap retard en l’expedició dels documents en les dues llengües oficials
de la comunitat autònoma de les Illes Balears pel que fa als programes de les assignatures, es
podria posar en funcionament un sistema mitjançant el qual el professor lliura el programa en
una de les dues llengües en suport informàtic i es tradueix a l’altra llengua mitjançant el
programa. Un cop corregits els errors, el professor faria una nova revisió del programa, que
ja estaria en les dues llengües. Així es permetria:
a) Donar a tots els estudiants els programes en català, per donar millor compliment a
l’article 5.1 dels Estatuts, referent a l’ús del català a la UIB en l’àmbit de totes les seves
competències.
b) Que quan un usuari demani la documentació en castellà, la pugui obtenir sense retard.

-

Mentre el MECD no reformi la legislació vigent, seria convenient que la Universitat
modificàs l’article 36.1 del Reglament acadèmic per explicitar que a l’acta hi han de constar
les qualificacions qualitatives i quantitatives: aquestes últimes es podrien arrodonir a 0,5
punts com fan altres universitats, o bé posar amb dos dígits. Malgrat que les qualificacions
quantitatives no puguin ser utilitzades per computar a l’expedient, sí que podrien ser
utilitzades en l’adaptació de plans d’estudis quan a la mateixa UIB es donen casos com el
que s’ha exposat a la consideració núm. 5; d’aquesta manera es donaria millor compliment a
l’apartat 5 de l’annex I del RD 1267/1994 quan diu que a les assignatures adaptades s’ha de
computar la qualificació obtinguda al centre de procedència. Aquestes qualificacions
quantitatives haurien de constar juntament amb les qualitatives en tots els certificats
acadèmics.

-

Seria convenient que el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Centres donàs, de manera urgent
(al Centre de Tecnologies de la Informació), l’ordre de modificar el programa de manera que
als certificats acadèmics dels alumnes se separassin les assignatures de primer cicle de les de
segon cicle, que hi quedàs reflectida la mitjana d’expedient de primer i segon cicle i que s’hi
reflectís també la mitjana d’expedient global.

-

També seria convenient fer una seriosa advertència als serveis administratius que en cap cas
recomanassin als alumnes que subratllassin els certificats.
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-

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 pogués assistir a les reunions del Consell.
Atès el nombre de centres, departaments, escoles i instituts universitaris de recerca sense
representació, seria convenient que tots els degans, directors de departament, 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 hagués de tractar s’hagués
distribuït prèviament.
Si qualque centre o departament queda 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 la Llei li permet de designar.
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1.4 Consell Social
1.4.1 Composició
En representació del Govern de les Illes Balears
Sr. Felicià Fuster Jaume, president del Consell Social
En representació del Parlament de les Illes Balears
Sra. Maria Planas Rosselló, secretària del Consell Social
Sr. Ferran Gomila Mercadal
Sr. Antoni Verd Noguera
En representació de la Conselleria d’Educació i Cultura
Sra. Neus Garcia Iniesta
Sra. Josefina Salord Ripoll, vicepresidenta de l’àrea acadèmica del Consell Social i
presidenta de la Comissió Acadèmica del Consell Social
En representació del Consell de Mallorca
Sr. Antoni Salas Roca
En representació del Consell de Menorca
Sra. Consuelo Catchot Ferrer
En representació del Consell d’Eivissa i Formentera
Sr. Felip Cirer Costa
En representació de l’Ajuntament de Palma
Sra. Carme Feliu Álvarez de Sotomayor, regidora de l’Àrea de Cultura, Turisme i
Relacions Institucionals
En representació de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears
Sr. Miquel Riera Nadal, batle de Felanitx
En representació de les organitzacions sindicals amb més nombre de representants a
les darreres eleccions a les Illes Balears
Sra. Assumpció Massanet Casasnovas, Confederació Sindical de Comissions Obreres
En representació de l’organització sindical més representativa en l’àmbit de
l’ensenyament
Sr. Gabriel Caldentey Ramos, secretari del Sindicat de Treballadores i Treballadors de
l’Ensenyament Intersindical de les Illes Balears
En representació de les associacions empresarials més representatives de les Balears
Sr. Josep Oliver Marí, vicepresident de l’Àrea Econòmica del Consell Social, president de
la Comissió Econòmica del Consell Social, president de la CAEB
Sr. Daniel Zarraluqui Paternain, ASEDA-CAEB
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En representació de les organitzacions de les petites i mitjanes empreses
Sr. Lluís Ramis d’Ayreflor, PIME
En representació de les Cambres de Comerç, Indústria, i Navegació de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera
Sr. Miquel Lladó Oliver, vicepresident de l’Àrea de Relacions amb la Societat del Consell
Social, president de la Comissió de Relacions Socials del Consell Social, president de la
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera
Representants del Consell de Govern de la UIB
Sr. Avel·lí Blasco Esteve, Rector
Sr. Josep Ignasi Aguiló Fuster, vicerector de Planificació Economicoadministrativa
Sr. Lluís Garau Juaneda, Secretari General
Sr. Andreu Alcover Ordinas, Gerent
En representació dels professors dels cossos docents de la UIB i assimilats i dels
ajudants, becaris i professors associats
Sr. Josep Lluís Ballester Mortes, subdirector del Departament de Física
Sra. Francesca Salvà Mut, degana de la Facultat de Ciències de l’Educació
Sra. María Nélida Tur Faúndez, directora del Departament de Dret Privat
Sra. Maria Barceló Crespí, subdirectora del Departament de Ciències Històriques i Teoria
de les Arts
Sr. Francesc Torres Marí, director del Departament de Filosofia de la Universitat de les
Illes Balears
En representació dels estudiants
Sr. Vicent Joan Torres Escandell, membre del Consell d’Estudiants
Sr. José Miguel Gómez García, membre del Consell d’Estudiants
En representació del personal d’administració i serveis
Sr. Lluís Piña Saiz, cap del Servei de Personal
MEMBRES DE LES DIFERENTS COMISSIONS DEL CONSELL SOCIAL DE LA
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
Membres de la Comissió Permanent o Executiva
Sr. Felicià Fuster Jaume, president
Sra. Maria Planas Rosselló, secretària
Sr. Josep Oliver Marí
Sra. Josefina Salord Ripoll
Sr, Miquel Lladó Oliver
Sr. Antoni Verd Noguera
Sr. Josep Ignasi Aguiló Fuster
Sra. Lluís Garau Juaneda
Sr. Lluís Piña Saiz
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Sr. Vicent Joan Torres Escandell
Membres de la Comissió Econòmica
Sr. Josep Oliver Marí, president
Sra. Maria Planas Rosselló, secretària
Sr. Felicià Fuster Jaume
Sr. Avel·lí Blasco Esteve
Sr. Josep Ignasi Aguiló Fuster
Sr. Andreu Alcover Ordinas
Membres de la Comissió Acadèmica
Sra. Josefina Salord Ripoll, presidenta
Sra. Maria Planas Rosselló, secretària
Sra. Lluís Garau Juaneda
Sr. Lluís Piña Saiz
Sr. Vicent Joan Torres Escandell
Sr. Gabriel Caldentey Ramos
Sra. Neus Garcia Iniesta
Membres de la Comissió de Relacions amb la Societat
Sr. Miquel Lladó Oliver, president
Sra. Maria Planas Rosselló, secretària
Sr. Miquel Riera Nadal
Sr. Antoni Salas Roca
Sr. Antoni Verd Noguera
Sr. Ferran Gomila Mercadal
Sra. Consuelo Catchot Ferrer
Altes i baixes dels membres del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears
produïdes durant el curs 2002-2003
Durant el present curs s’han produït les baixes del Sr. Josep M. Huguet Pons i del Sr.
Ricardo Macho Juan, membres del Consell d’Estudiants, que han estat substituïts
respectivament pels Srs. Vicent Joan Torres Escandell i José Miguel Gómez García.
També s’ha produït la baixa del senyor Daniel Zarraluqui Paternain, representant
d’ASEDA-CAEB, que encara no ha estat substituït.
Igualment s’han produït les baixes dels Srs. Llorenç Huguet Rotger, Margalida Gili Planas i
Carles Manera Erbina, que han estat substituïts pels Srs. Avel·lí Blasco Esteve, Lluís Garau
Juaneda i Josep Ignasi Aguiló Fuster, respectivament, a conseqüència dels canvis produïts
per les recents eleccions a la UIB.
D’altra banda, és oportú informar que la Sra. Francesca Salvà Mut, que ara és vicerectora
de Relacions Exteriors de la UIB, ha manifestat el seu desig de no participar en el darrer
plenari del curs 2002-2003, atesa la seva nova condició de membre del Consell Executiu, i
que la Sra. Carme Feliu Álvarez de Sotomayor es manifestà en el mateix sentit pel fet que
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participava en una de les candidatures a les eleccions autonòmiques del mes de maig.
Finalment, cal senyalar que el senyor Lluís Ramis d’Ayreflor Cardell ha estat nomenat
conseller d’Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears. Aquestes
persones no han estat substituïdes, en espera de la constitució definitiva del nou Consell
Social.
Adreça del Consell Social i de la Secretaria del Consell Social
President: Felicià Fuster i Jaume
Secretària: Maria Planas i Rosselló
Tècnic: Miquel Rayó i Ferrer
Auxiliar administrativa: Margalida Estelrich i Blanch, Vicerectorat d’Infraestructures i
Medi Ambient)
Ubicació: Vicerectorat d’Infraestructures i Medi Ambient, campus universitari, Son Lledó
Adreça:
Consell Social
Campus universitari
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma (Illes Balears)
Tels.: 971 17 30 60 / 971 17 33 22 / 971 17 30 43
Fax: 971 17 24 46
E-mail: < consell.social@uib.es >
1.4.2 Activitats
Informe general de la Secretaria del Consell Social, corresponent al curs 2002-2003
Durant el curs 2002-2003, a banda de desenvolupar les reunions i les tasques que li són
pròpies, el Consell Social de la Universitat de les Illes Balears ha centrat la seva actuació
en els següents eixos de treball, alguns dels quals marcats com a objectius des de la seva
constitució amb la configuració actual el dia 25 de setembre de 2000:
1. Redefinició del paper del Consell Social
La normativa sobre el Consell Social li atribueix funcions concretes en tres àmbits:
econòmic, acadèmic i de relacions amb la societat. No obstant això, és habitual pensar que
el Consell Social ha de ser sobretot (o només) un supervisor dels aspectes econòmics de la
Universitat, amb especial atenció als pressuposts i a les auditories periòdiques, a més de
“proveïdor” de finançament. En aquest sentit, la UIB ja ha creat organismes amb aquesta
finalitat, aspecte que eximeix el Consell Social de dur la iniciativa en la recerca de
finançament, però no de col·laborar-hi. El Consell Social de la UIB, amb la configuració
actual, no ha volgut limitar-se a ser un organisme de tràmit o de control, sinó que ha
procurat insistir en l’anàlisi de la Universitat des de la societat, representada pel Consell
Social, i aprofundir en el coneixement de l’opinió que té la societat de la Universitat de les
Illes Balears.
2. Preocupació per la qualitat universitària
El Consell Social ha demostrat una inquietud constant pel que fa a la millora de la
qualitat del servei universitari, especialment quant a la definició dels camps d’actuació de
la UIB i també dels criteris de ponderació entre la docència i la investigació en cada àrea de
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coneixement i en cada estudi, entenent que per ara a les Illes Balears la Universitat és
l’única institució que té la responsabilitat de la docència universitària, mentre que la funció
d’investigació pot ser i ha de ser compartida amb altres instàncies públiques o privades.
Amb aquesta finalitat, i altres, el Consell Social participa en l’Agència de Qualitat
Universitària de les Illes Balears, i ha nomenat representants seus per als diferents comitès
d’avaluació externs en processos d’avaluació de títols de la UIB, entre d’altres accions.
3. Col·laboració institucional amb la UIB
Definir i millorar els mètodes de col·laboració amb la Universitat ha estat una
preocupació prioritària d’aquest Consell Social, que s’ha esforçat a definir els termes de la
relació, superant concepcions prèvies limitadores. En casos concrets, el Consell Social ha
defensat opinions crítiques en relació amb certes actuacions de la UIB o ha demanat una
més completa explicació del sentit i dels objectius de diferents propostes universitàries
(Fundació Art a la Seu, Espai de Silenci, creació de l’Institut Universitari en Ciències de la
Salut, Pla estratègic de la UIB 2002-2006, implantació de nous ensenyaments, etc.). En
aquests casos, la UIB ha pogut comprovar que el Consell Social té la capacitat i la voluntat
de formar i d’expressar opinió pròpia. L’equip rectoral ha estat en tot moment receptiu i
disposat per avançar en una línia de més profunda acceptació i comprensió, i de treball
compartit.
4. Col·laboració institucional amb la Conselleria d’Educació i Cultura
El Consell Social ha mantingut una relació constant i estable amb la Conselleria
d’Educació i Cultura, tant amb el seu titular com amb el director general d’Universitat, que
han tingut clar que el Consell Social necessitava un impuls institucional. Fruit d’aquesta
relació ha estat la signatura del conveni entre la UIB i la Conselleria pel qual aquesta presta
un professor en comissió de serveis durant quatre anys perquè faci les funcions de tècnic a
la secretaria del Consell Social. El Consell Social ha participat en la signatura del conveni
entre la Conselleria d’Educació i Cultura, la UIB i el Consell Social sobre el complements
retributius dels professors dels cossos docents universitaris de la UIB. També ha participat
en la constitució de l’Agència de Qualitat Universitària i en el procés d’elaboració de nova
normativa universitària autonòmica, que ha reforçat el paper del Consell Social i li ha
atorgat presència en el consell de direcció d’aquella agència i en la Junta de Coordinació
Universitària, dos avanços notables per enfortir les funcions no estrictament econòmiques
del Consell Social.
5. Participació en l’elaboració del Pla estratègic de la UIB 2002-2006
El Consell Social s’ha implicat especialment en la darrera fase d’elaboració del Pla
estratègic de la UIB 2002-2006, mitjançant la convocatòria de reunions monogràfiques, i
mitjançant la tramesa als seus membres de documentació sobre el tema. En aquestes
reunions, el vicerector de Planificació Economicoadministrativa, doctor Carles Manera, hi
va tenir una important participació. Diferents membres del Consell Social han aportat
esmenes al document, i en el seu moment va formar-se una comissió mixta Consell Social UIB. El Consell Social ha donat finalment el vistiplau al Pla estratègic després d’un debat
intens i ha assenyalat a la UIB que vol participar en la fase de desplegament de les
propostes i els plans sectorials que s’hi preveuen.
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6. Participació en el procés de modificació de la normativa universitària de les Illes
Balears
El Consell Social ha participat en el procés de modificació de la normativa universitària
de les Illes Balears. Primer, assabentant-se d’allò que es produïa a nivell de l’Estat
mitjançant la participació del president i de la secretària a les conferències de presidents i
secretaris de consells socials de les universitats espanyoles; després, en el temps que les
institucions de la comunitat autònoma han elaborat la Llei d’organització institucional del
sistema universitari de les Illes Balears. El tema ha estat tractat en diferents comissions i
plens, i els membres del Consell Social, oportunament informats, hi han fet esmenes i
consideracions que entenem que han contribuït a millorar el text.
7. Criteris d’actuació en l’àmbit energètic a la Universitat de les Illes Balears: ParcBIT
El Consell Social ha opinat en la definició dels criteris d’actuació en aquest àmbit en la
UIB, concretat en la signatura d’un conveni de col·laboració entre la UIB i la societat
ParcBit Desenvolupament, SA, amb la finalitat d’abaratir costos i optimitzar recursos, i
conceptualment per generar en la gestió de la UIB un sentit de correlació entre l’autonomia
de decisions que permet la independència energètica, i la seva consegüent exigència de
responsabilitat.
8. Recerca de nou emplaçament per al Consell Social
El Consell Social necessita trobar un emplaçament que li permeti exercir, d’una banda,
les seves funcions en els àmbits acadèmic i econòmic dins de la Universitat, i de l’altra, les
seves funcions de relació amb la societat en un entorn més proper a aquesta, i per tant a la
ciutat de Palma. Els darrers mesos el president i diferents membres del Consell Social han
estudiat els locals de Sa Riera, Estudi General, Cas Jai i Can Oleo, per avaluar quina seria
la ubicació idònia per al Consell Social. El vicerector d’Infraestructures i Medi Ambient,
doctor Gabriel Moyà, per delegació dels successius rectors, doctor Llorenç Huguet i doctor
Avel·lí Blasco, que qualque vegada han acompanyat els membres del Consell Social en les
visites, ha facilitat la recerca. En dates properes el Consell Social estarà en condicions de
poder proposar a la UIB la millor alternativa d’entre les considerades.
9. Opinió del Consell Social amb motiu del procés d’elecció de nou rector de la UIB
Amb motiu del procés d’elecció de nou rector de la Universitat de les Illes Balears, el
Consell Social elaborà un document mitjançant el qual pretenia, primer, demostrar a la
societat que l’elecció de rector de la Universitat és un fet important per a tota la societat, i
segon, demanar als candidats a rector que tinguessin en compte la societat en el procés
electoral, i la informassin dels seus programes. El document, del qual varen ser informats
prèviament el rector i els candidats a rector, fou publicat a la premsa local a Mallorca,
Menorca i Eivissa-Formentera.
10. Premi d’Assaig i Creació sobre Tecnologies de la Informació Nadal Batle i Nicolau
El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears convoca el Premi d’Assaig i
Creació sobre Tecnologies de la Informació Nadal Batle i Nicolau, dotat amb 6.000 euros,
per tal de premiar el millor assaig divulgatiu o obra de creació narrativa (novel·la o
narracions), inèdit i escrit en català, el tema del qual es basi en situacions, fets o
investigacions que corresponguin a qualsevol aspecte del passat, del present o del futur de
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les tecnologies de la informació i el seu impacte social. Durant el present curs s’ha
convocat el quart premi, que s’ha concedit a l’obra Internet útil per a tothom. Manual
pràctic de coneixements bàsics perquè persones i institucions s’hi comuniquin amb èxit, de
Jordi Graells i Costa, en procés d’edició. També s’ha editat el treball guanyador de l’edició
anterior: Sota un silenci amb mil orelles. Perspectives socials sobre ciborgs i ciberespais,
de Joan Mayans i Planells. La presentació d’aquesta obra i la concessió del quart premi es
varen fer en un acte públic a Sa Riera, amb la participació del doctor Llorenç Huguet,
Rector de la UIB, el president del Consell Social, doctor Felicià Fuster, i del doctor Jaume
Pagès i Fita, que va pronunciar una conferència. L’escriptor Gabriel Mesquida guià l’acte i
la doctora Rosario Huesa actuà de secretària del jurat, format en aquesta ocasió pels
senyors Felicià Fuster, Llorenç Huguet, Gabriel Oliver, Francesc Bujosa, Gabriel Mesquida
i Rosario Huesa. La secretaria del Consell Social ja ha distribuït les bases de la
convocatòria del cinquè premi, corresponent a 2003.
A més de l’anterior, pot destacar-se la participació regular de dos membres del Consell
Social en el Consell de Govern de la UIB (Sr. Antoni Salas Roca i Sra. Josefina Salord
Ripoll), i de dos membres del Consell Social en el Consell de Direcció de l’Agència de
Qualitat Universitària de les Illes Balears (Sra. Josefina Salord Ripoll, que a més en fou
elegida presidenta, i Sr. Lluís Ramis d’Ayreflor). Membres del Consell Social han assistit a
les sessions dels patronats de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears i de la
Fundació General de la Universitat de les Illes Balears, i han participat en diferents
comissions institucionals (de valoració de mèrits docents i d’investigació, de seguiment i
garanties, d’avaluació institucional, etc.). El president i la secretària del Consell Social
assisteixen regularment a les trobades de presidents i secretaris de consells socials de les
universitats públiques espanyoles.
Finalment, cal apuntar que per causa dels canvis institucionals que s’han produït els
darrers mesos (nova Llei d’organització institucional del sistema universitari de les Illes
Balears, elecció de nou Rector de la UIB i eleccions a la comunitat autònoma), la
freqüència de les reunions ordinàries del ple i de les diferents comissions s’ha vist reduïda
lleugerament. En el moment de redactar aquesta Memòria hom està en espera de constituir
el nou Consell Social entre els mesos de setembre i octubre de 2003.
PRINCIPALS PUNTS TRACTATS A LES SESSIONS DEL PLE DEL CONSELL
SOCIAL DESENVOLUPADES DURANT EL CURS 2002-2003
Sessió ordinària del ple del dia 18 de setembre de 2002
• Aprovació dels comptes anuals de la UIB (2001) i situació pressupostària.
• Designació dels membres del Consell Social que formen part del Consell de Govern de
la UIB (article 15.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i
Acord normatiu de 23 de juny de 2002).
• Participació de la UIB en la constitució de la Fundació Art a la Seu de Mallorca.
• Assignació de beques-col·laboració entre els departaments de la UIB.
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Sessió ordinària del ple del dia 28 de novembre de 2002
• Assignació d’un concepte retributiu especial a diversos professors que participen en el
projecte Campus Extens.
• Pla estratègic de la UIB 2002-2006 i aportacions del Consell Social.
Sessió ordinària del ple del dia 19 de desembre de 2002
• Aprovació del pressupost de la UIB per a l’any 2003, establert en 66.373.113 euros
amb 12 cèntims.
• Aprovació del pressupost del Consell Social per a l’any 2003, establert en 96.161 euros
amb 94 cèntims.
• Aprovació, pendent de justificació econòmica, i altra documentació i tramitació
pertinent, dels nous estudis: llicenciatura de Ciències del Treball i llicenciatura
d’Antropologia Social i Cultural.
• Comissió mixta Consell Social - UIB sobre el Pla estratègic de la UIB 2002-2006.
• Complements retributius d’estímul i reconeixement de la docència i d’estímul i
reconeixement de l’activitat investigadora.
Sessió ordinària del ple del dia 26 de març de 2003
• El Consell Social durant el procés d’elecció de nou Rector de la UIB.
• Reforma dels Estatuts de la UIB.
• Aprovació pel Parlament de les Illes Balears de la Llei d’organització institucional del
sistema universitari de les Illes Balears.
• Representants del Consell Social als comitès d’avaluació de l’AQUIB.
• Informació dels representants del Consell Social en el Consell de Govern de la UIB i en
el Consell de Direcció de l’AQUIB.
• IV Premi d’Assaig i Creació sobre Tecnologies de la Informació Nadal Batle i Nicolau
2002, i activitats derivades.
Sessió ordinària del ple del dia 4 de juliol de 2003
• Situació del Consell Social després dels darrers esdeveniments institucionals (elecció
de nou Rector, aprovació de la Llei d’organització institucional del sistema universitari
de les Illes Balears, resultats electorals).
• Canvi d’adscripció dels estudis d’Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat
d’Hortofructicultura i Jardineria, de l’Escola Politècnica Superior a la Facultat de
Ciències, aprovat pel Consell de Govern en sessió ordinària de 18 de febrer de 2003.
• Distribució de beques-col·laboració per al curs 2003-2004.
• Participació del Consell Social en el Consell de Direcció de l’Observatori de la inserció
laboral dels titulats i titulades de la Universitat de les Illes Balears proposat per la
Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, i aportació econòmica anual a
l’esmentat observatori.
• Subvenció a la Setmana Cultural organitzada pel Consell d’Estudiants.
• Cost de la matrícula del títol de Graduat en Estudis Immobiliaris segons la proposta
aprovada pel Consell de Govern en sessió ordinària del 13 de juny de 2003.

9
SESSIONS DE LES COMISSIONS EXECUTIVA, ECONÒMICA I ACADÈMICA
DEL CONSELL SOCIAL
La Comissió Executiva del Consell Social es va reunir en sessió ordinària els dies 4 de
novembre de 2002 i 4 de març de 2003.
La Comissió Econòmica del Consell Social es va reunir en sessió ordinària el dia 19 de
desembre de 2002.
La Comissió Acadèmica del Consell Social es va reunir en sessió ordinària el dia 12 de
desembre de 2002.
Activitats del Consell Social durant el curs 2002-2003
Les diferents activitats desenvolupades pel Consell Social de la UIB durant el curs 20022003 consten a la plana < www.uib.es > a l’apartat corresponent al Consell Social de la
qual és actualitzat mensualment per la secretaria del Consell Social amb la col·laboració de
l’Oficina d’Informació de la UIB.

1. 3 CONSELL EXECUTIU
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 de Política Científica
Francisco Muñoz Izquierdo
Vicerector d’Infraestructures i Medi Ambient
Gabriel Moyà Niell
Vicerector d’Estudiants
Joan A. Mesquida Cantallops
Vicerector de Planificació Economicoadministrativa
Josep I. Aguiló Fuster
Vicerectora d’Investigació
Mercè Gambús Saiz
Vicerectora de Relacions Exteriors
Francesca Salvà Mut
Vicerector de Projecció Cultural
Francesc Casadesús Bordoy
Il·lm. Sr. Secretari General
Lluís Garau Juaneda
Il·lm. Sr. Gerent
Andreu Alcover Ordinas
1.3.2 ACTIVITATS
El Consell Executiu, 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.
Així mateix, el Consell Executiu es va reunir en sessió ordinària cada dimarts del
curs acadèmic 2002-2003, a més de reunir-se dues vegades en sessió extraordinària.
En el marc de les activitats més rellevants, podem resumir les tasques dutes a terme
pel Consell Executiu: l’aprovació de l'Avantprojecte de pressupost; la creació de la medalla
commemorativa del vint-i-cinquè aniversari i la decisió de concedir-la a tots els membres
de la comunitat universitària (personal docent i investigador i personal d’administració i
serveis) que fes vint-i-cinc anys que prestaven serveis a la UIB.
Així mateix, va acordar la concessió de la Medalla d’Argent de la Universitat als
doctors Joan Ramallo Massanet, Josep Miró Nicolau, Bartomeu Barceló Pons,
vicepresidents, i José María Lafuente López, secretari general de la Comissió Gestora.

En el desenvolupament normatiu del text estatutari de la Universitat, el Consell
Executiu va determinar que el Departament de Filologia Catalana i Lingüística General és
l’òrgan científic de la UIB en les qüestions que afecten la fixació normativa de la llengua
catalana.
Així mateix, de conformitat amb el que estableixen l’article 16 de la Llei de règim
jurídic de les administracions públiques i els articles 29.22, 37 i 38.5 dels Estatuts,
mitjançant acord executiu, es va delegar la firma de determinats documents relacionats amb
la gestió econòmica i pressupostària en els caps de secció del Servei de Comptabilitat i
Pressuposts.
Així mateix, de conformitat amb el que estableixen els articles 29.22 i 32.1 dels
Estatuts, mitjançant resolució del Rectorat, per tal de dotar de la màxima agilitat la gestió
de les competències, es delega la firma de documents relacionats amb la gestió de personal
en la vicerectora de Professorat. De la mateixa manera es delega la firma de documents
relacionats amb la gestió de personal en el vicerector d’Ordenació Acadèmica i d’altres en
el Gerent.
Es va delegar el vicerector d’Ordenació Acadèmica perquè assumís les funcions
temporals del Rector, en cas d’absència o malaltia d’aquest.
Arran de la formació del nou equip de govern, el Consell Executiu va aprovar la
distribució de serveis i competències entre els membres d’aquest òrgan.
Entre les activitats ordinàries que realitza el Consell Executiu es destaquen les
següents:
1. 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. Aquests
complements són els següents:
 Complement retributiu de reconeixement i especialització dels professors titulars
d’escola universitària.
 Complement retributiu d’estímul i reconeixement a la docència i a la formació
permanent del docent.
 Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència investigadora.
 Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat investigadora.
2. Pel que fa a l'apartat de les llicències d'estudis, amb l'informe previ dels
departaments corresponents, el Consell Executiu va concedir 12 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:

 Senyor Jairo Rocha Cárdenas, professor del Departament de Ciències Matemàtiques i
Informàtica, pel període comprès entre el 15 de maig i el 31 de juliol de 2002, al
Laboratoire d’Analyse des Systèmes de la Universitat del Litoral, Calais (França), i amb
unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions.
— Senyor Joan Carles Rosselló Villalonga, professor del Departament d’Economia de
l’Empresa, per un període comprès entre el 8 de gener i el 28 de febrer de 2003, al Centro
de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) de Madrid i amb unes retribucions del 100
per cent de les seves remuneracions.
 Senyor Pere A. Borràs Rotger, ajudant d’escola universitària, adscrit al Departament de
Ciències de l’Educació, pel període comprès entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2003, a
l’Institut d’Estudis de l’Oci de la Universitat de Deusto, Biscaia.
 Senyor Francesc Oliver Rullan, professor del Departament d’Economia Aplicada, pel
període comprès entre el 2 d’abril i el 20 de juliol de 2003, al Département et Laboratoire
d’Économie Théorique et Appliquée DELT-CNRS-ENS-EHESS, París (França).
 Senyor Jesús Santos Peña, ajudant d’escola universitària, adscrit al Departament de
Química, pel període comprès entre el 27 de juny i el 26 de juliol de 2003, a la Universitat
de Nantes (França), amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions.
 Senyora Eva Aguilar Mediavilla, ajudanta d’escola universitària, adscrita al
Departament de Ciències de l’Educació, pel període comprès entre l’1 i el 31 de juliol de
2003, a la Universitat de Barcelona, amb unes retribucions del 100 per cent de les seves
remuneracions.
 Senyora Francesca Llodrà Grimalt, professora del Departament de Dret Privat, pel
període comprès entre el 31 de juliol i l’1 de setembre de 2003, al Centrum Für
Europäisches Privatecht de la Universitat de Münster (Alemanya), amb unes retribucions
del 100 per cent de les seves remuneracions.
 Senyor Carlos Juiz García, professor del Departament de Ciències Matemàtiques i
Informàtica, pel període comprès entre l’1 de maig i el 31 de juliol de 2003, a la Universitat
de Viena (Àustria), amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions.
 Senyor Guillermo Rodríguez-Navas González, ajudant d’escola universitària, adscrit al
Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, pel període comprès entre el 2 de
juny i el 15 de juliol de 2003, a la Universitat d’Aveiro (Portugal), amb unes retribucions
del 100 per cent de les seves remuneracions.
 Senyor Xavier Antich Tobaruela, ajudant d’escola universitària, adscrit al Departament
de Ciències Matemàtiques i Informàtica, pel període comprès entre el 20 de juny i el 31 de
juliol de 2003, a la Universitat de Girona, amb unes retribucions del 100 per cent de les
seves remuneracions.
 Senyora Margalida Capellà Roig, ajudanta d’escola universitària, adscrita al
Departament de Dret Públic, pel període comprès entre el 30 de juny i el 26 de juliol de
2003, a l’Institut Internacional des Droits de l’Homme d’Estrasburg (França), amb unes
retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions.
 Senyor Andreu Bover Bover, professor del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia, pel
període comprès entre l’1 de setembre i el 30 de novembre de 2003, a la Universitat de
Toronto (Canadà), amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions.

3. En el capítol de nomenaments de càrrecs dins la comunitat que són competència
del Consell Executiu, durant el curs acadèmic 2002-2003 es va nomenar:
 El professor Joan Jordi Muntaner Guasp com a director en funcions de l’Institut de
Ciències de l’Educació.
 El professor Antoni Socias Salvà com a director en funcions del Departament
d’Economia de l’Empresa.
 El professor Andreu Sansó Rosselló com a director en funcions del Departament
d’Economia Aplicada.
 El professor Felicià Grases Freixedas com a director en funcions de l’Institut
Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS).
 El professor David Pons Florit com a director de les seus universitàries de Menorca i
d’Eivissa i Formentera.
 El professor Gabriel Fontanet Nadal com a director del Centre de Tecnologies de la
Informació de la Universitat de les Illes Balears.
 La professora M. Esther Garcia Buades com a directora del Servei de Relacions
Internacionals.
 La professora Begoña de la Iglesia Mayol com a coordinadora de l’especialitat
d’Educació Especial.
 El professor José Á. Torres Lana com a director de l’Escola Universitària de Turisme
Felipe Moreno.
 El professor Jaume Sureda Negre com a coordinador per a la formació contínua.
 El professor Antonio Fernández Coca com a coordinador del web de la UIB.
 La professora Gemma Isabel Turnes Palomino com a directora de Promoció de la
Recerca.
4. En un altre capítol el Consell Executiu va 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:
 Convocatòria d’eleccions de directors dels departaments de Ciències de l’Educació,
Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Filologia
Catalana i Lingüística General, i Filosofia i Treball Social, en què resultaren elegits els
doctors Josep A. Pérez Castelló, Josep Morata Socias, Llorenç Valverde Garcia, Joan Mas
Vives, i Camilo José Cela Conde.
 Convocatòria d’eleccions de degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials, en què resultà elegit el doctor Eugeni Aguiló Pérez.
 Convocatòria d’eleccions de director de l’Escola Universitària d’Infermeria i
Fisioteràpia, en què resultà elegit el doctor Joan Ernest de Pedro Gómez.
 Convocatòria d’eleccions de director de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials,
en què resultà elegida la doctora Margalida Payeras Llodrà.
Menció a part mereix la convocatòria del procés electoral a Rector de la Universitat
de les Illes Balears, que va acordar el Consell Executiu a la sessió extraordinària del dia 21
de març de 2003, en virtut de l’Acord normatiu 6097/2003, de 27 de febrer, pel qual

s’estableix el procediment d’elecció del Rector de la Universitat de les Illes Balears en
compliment de la disposició transitòria segona de la Llei orgànica d’universitats, en què
resultà elegit, en segona volta, el doctor Avel·lí Blasco Esteve el dia 30 d’abril de 2003.
En un altre apartat d’activitats, el Consell Executiu, amb la finalitat de posar en
marxa l’adaptació dels estudis universitaris en el marc de la convergència europea, va crear
la comissió assessora per a la integració a l’espai europeu d’educació superior. La
composició d’aquesta comissió és la següent:
President: Sergio Alonso Oroza, vicerector d’Ordenació Acadèmica.
Vicepresidenta: Victòria Ferrer Pérez, del Departament de Psicologia.
Secretari: Joan J. Muntaner Guasp, del Departament de Ciències de l’Educació.
Vocal per a l’àrea de Ciències Jurídiques i Socials: Paula M. Aguiló Segura, del
Departament d’Economia Aplicada.
Vocal per a l’àrea de Ciències de la Salut: Joan E. de Pedro Gómez, del
Departament d’Infermeria i Fisioteràpia.
Vocal per a l’àrea de Ciències Experimentals: Francesca Garcias Gomila, del
Departament de Física.
Vocal per a l’àrea d’Humanitats: Maria Josep Mulet Gutiérrez, del Departament de
Ciències Històriques i Teoria de les Arts.
Vocal per a l’àrea d’Ensenyaments Tècnics: Ramon Puigjaner Trepat, del
Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.
Finalment el dia 3 de juny el Consell Executiu va acordar de dissoldre la comissió
de seguretat de les aplicacions informàtiques.

1.2 Consell de Govern
1.2.1 COMPOSICIÓ
Durant aquest any acadèmic el Consell de Govern provisional ha estat format pels membres
que va elegir el Claustre constituent el dia 12 de juliol de 2002, d’acord amb la disposició
transitòria segona de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU), el
qual es va constituir a la sessió del dia 23 de juliol de 2002 i es va mantenir fins al 13 de
maig de 2003, en què va prendre possessió el doctor Avel·lí Blasco Esteve com a Rector, el
qual va designar els nous membres d’aquest òrgan que segons la normativa li correspon
designar directament el dia 20 de maig de 2003.
La primera composició esmentada correspon als membres següents:

























Magfc. i Excm. Sr. Llorenç Huguet Rotger, Rector
Excm. Sr. Jaume Sureda Negre, vicerector d’Estudiants i Relacions Institucionals
Excm. Sr. Carles Manera Erbina, vicerector de Planificació Economicoadministrativa
Excma. Sra. Esperança Munar Muntaner, vicerectora de Professorat i Departaments
Excm. Sr. Eduard Rigo Carratalà, vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres
Excm. Sr. Eugeni Garcia Moreno, vicerector d'Investigació i Política Científica
Excm. Sr. Gabriel Moyà Niell, vicerector d’Infraestructures i Medi Ambient
Excm. Sr. Avel·lí Blasco Esteve, vicerector de Projectes i Relacions Internacionals
Excma. Sra. Mercè Gambús Saiz, vicerectora d’Extensió Universitària i Activitats
Culturals
Il·lma. Sra. Margalida Gili Planas, Secretària General
Il·lm. Sr. Andreu Alcover Ordinas, Gerent
Sr. Joan Antoni Mesquida Cantallops (Departament de Filologia Catalana i Lingüística
General)
Sra. Catalina Cantarellas Camps (Departament de Ciències Històriques i Teoria de les
Arts)
Sr. Gabriel Fontanet Nadal (Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica)
Sr. Joan Jesús Fiol Arbós (Departament de Química)
Sra. Catalina Nativitat Juaneda Sampol (Departament d’Economia i Empresa)
Sr. Antoni Llull Gilet (Departament d’Economia i Empresa)
Sr. Rafael Àngel Forteza Coll (Departament de Química)
Sr. Maurici Mus Amézquita (Departament de Biologia)
Sra. Rosa Maria Alberdi Castell (Departament d’Infermeria i Fisioteràpia)
Sr. Pedro Antonio Rivas Yarza (Departament d’Economia i Empresa)
Il·lm. Sr. Perfecto Cuadrado Fernández (degà de la Facultat de Filosofia i Lletres)
Il·lm. Sr. Ramon Puigjaner Trepat (director de l’Escola Universitària Superior)
Il·lma. Sra. Isabel Tapia Fernández (degana de la Facultat de Dret )

 Il·lm. Sr. Josep Ignasi Aguiló Fuster (director de l’Escola Universitària d’Estudis
Empresarials)
 Il·lma. Sra. Berta Artigas Lelong (directora de l’Escola Universitària d’Infermeria i
Fisioteràpia)
 Il·lma. Sra. Francesca Salvà Mut (degana de la Facultat d’Educació)
 Il·lm. Sr. Joan Mas Vives (director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística
General)
 Il·lm. Sr. Mateu Servera Barceló (director del Departament de Psicologia)
 Il·lm. Sr. Antoni Socias Salvà (director del Departament d’Economia i Empresa)
 Il·lma. Sra. María Nélida Tur Faúndez (directora del Departament de Dret Privat)
 Il·lm. Sr. Pere M. Deyà Serra (director del Departament de Química)
 Il·lm. Sr. Josep Morata Socias (director del Departament de Ciències Històriques i
Teoria de les Arts)
 Il·lma. Sra. Isabel Moreno Castillo (directora del Departament de Biologia)
 Il·lm. Sr. Llorenç Valverde Garcia (director del Departament de Ciències Matemàtiques
i Informàtica)
 Il·lm. Sr. Lluís Pomar Gomà (director del Departament de Ciències de la Terra)
 Sr. Santiago José Cavanillas Múgica (Departament de Dret Privat)
 Sr. Eduard Cesari Aliberch (Departament de Física)
 Sr. Josep Servera Baño (Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina)
 Sr. Bartomeu J. Serra Cifre (director del Servei de Càlcul i Informatització)
 Sr. Miquel Pastor Tous (director del Servei de Biblioteca i Documentació)
 Sr. Felicià Grases Freixedas (Departament de Química)
 Sr. Vicente Juan Torres Escandell (president del Consell d’Estudiants)
 Sr. Antoni Salas Roca (Consell Social)
 Sra. Josefina Salord Ripoll (Consell Social)
 Sr. José Miguel Gómez García (estudis d’Administració i Direcció d’Empreses)
 Sr. Joan Llull Cabrer (estudis d’Administració i Direcció d’Empreses)
 Sr. Pere Sastre Fullana (estudis d’Infermeria)
 Sr. Miquel Garí Quetglas (estudis de Biologia)
 Sr. Antoni Socias Reynés (estudis de Biologia)
 Sra. Carolina Garau Rosselló (estudis de Química)
 Sr. Daniel Zarraluqui Paternain (Consell Social)
 Sr. Luis Francisco Piña Saiz (representant del PAS)
 Sra. M. Isabel Baltasar Quesada (representant del PAS)
 Sr. Rafael Barea Roig (representant del PAS)
 Sr. Bernat Prats Taberner (representant del PAS)

Composició del nou Consell de Govern
1.
2.
3.
4.

Magfc. i Excm. Sr. Avel·lí Blasco Esteve, Rector
Excm. Sr. Joan A. Mesquida Cantallops, vicerector d’Estudiants
Excm. Sr. Josep I. Aguiló Fuster, vicerector de Planificació Economicoadministrativa
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 de 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 d’Investigació
10. Excm. Sr. Francesc Casadesús Bordoy, vicerector de Projecció Cultural
11. Il·lm. Sr. Lluís Garau Juaneda, Secretari General
12. Il·lm. Sr. Andreu Alcover Ordinas, Gerent
13. Sr. Francisco Perales López, delegat del Rector per a les tecnologies de la informació
14. Sra. Catalina Cantarellas Camps (Departament de Ciències Històriques i Teoria de les
Arts)
15. Sr. Gabriel Fontanet Nadal (Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica)
16. Sr. Joan Jesús Fiol Arbós (Departament de Química)
17. Sra. Catalina Nativitat Juaneda Sampol (Departament d’Economia i Empresa)
18. Sr. Antoni Llull Gilet (Departament d’Economia i Empresa)
19. Sr. Rafael Àngel Forteza Coll (Departament de Química)
20. Sr. Maurici Mus Amézquita (Departament de Biologia)
21. Sra. Rosa Maria Alberdi Castell (Departament d’Infermeria i Fisioteràpia)
22. Sr. Pedro Antonio Rivas Yarza (Departament d’Economia i Empresa)
23. Il·lm. Sr. Perfecto Cuadrado Fernández (degà de la Facultat de Filosofia i Lletres)
24. Il·lm. Sr. Ramon Puigjaner Trepat (director de l’Escola Universitària Superior)
25. Il·lma. Sra. Isabel Tapia Fernández (degana de la Facultat de Dret )
26. Il·lm. Sr. Jordi Pich Solé (degà de la Facultat de Psicologia)
27. Il·lma. Sra. Francesca Garcias Gomila (degana de la Facultat de Ciències)
28. Il·lm. Sr. Joan Mas Vives (director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística
General)
29. Il·lm. Sr. Mateu Servera Barceló (director del Departament de Psicologia)
30. Il·lma. Sra. Maria Payeras Grau (directora del Departament de Filologia Espanyola,
Moderna i Llatina)
31. Il·lma. Sra. María Nélida Tur Faúndez (directora del Departament de Dret Privat)
32. Il·lm. Sr. Pere M. Deyà Serra (director del Departament de Química)
33. Il·lm. Sr. Josep Morata Socias (director del Departament de Ciències Històriques i
Teoria de les Arts)
34. Il·lma. Sra. Isabel Moreno Castillo (directora del Departament de Biologia)
35. Il·lm. Sr. Llorenç Valverde Garcia (director del Departament de Ciències Matemàtiques
i Informàtica)
36. Il·lm. Sr. Lluís Pomar Gomà (director del Departament de Ciències de la Terra)
37. Sr. Miquel Pastor Tous (director del Servei de Biblioteca i Documentació)
38. Sr. Jaume Sureda Negre (Departament de Ciències de l’Educació)
39. Sr. Ramón Oliver Herrero (Departament de Física)
40. Sra. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez (directora del projecte Campus Extens)
41. Sr. David Pons Florit (director de les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i
Formentera)
42. Sr. Antoni Salas Roca (Consell Social)
43. Sra. Josefina Salord Ripoll (Consell Social)
44. Sr. Vicente Juan Torres Escandell (president del Consell d’Estudiants)

45. Sr. José Miguel Gómez García (estudis d’Administració i Direcció d’Empreses)
46. Sr. Joan Llull Cabrer (estudis d’Administració i Direcció d’Empreses)
47. Sr. Pere Sastre Fullana (estudis d’Infermeria)
48. Sr. Miquel Garí Quetglas (estudis de Biologia)
49. Sr. Antoni Socias Reynés (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. Bernat Prats Taberner (representant del PAS)
1.2.2 ACTIVITATS
Durant el passat curs acadèmic es convocaren set sessions ordinàries del Consell de
Govern (6 de novembre de 2002, 19 de desembre de 2002, 18 de febrer de 2003, 26 de
març de 2003, 13 de juny de 2003, 22 de juliol de 2003 i 24 de setembre de 2003) i quatre
sessions extraordinàries del Consell de Govern (14 de novembre de 2002, 15 de desembre
de 2002, 22 de gener de 2003 i 27 de febrer 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 l’Acord normatiu pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei
del personal al servei de la Universitat de les Illes Balears.
b) Va aprovar la modificació de l’acció social a favor del personal de la Universitat.
c) Va aprovar el calendari lectiu per al curs 2003-2004.
d) Va aprovar el Reglament de l’Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la
Salut (IUNICS).
e) Va aprovar el procediment d’elecció del Rector de la Universitat de les Illes Balears en
compliment de la disposició transitòria segona de la Llei orgànica d’universitats.
f) Va aprovar el document de plantilla docent de la Universitat de les Illes Balears.
g) Va aprovar la modificació del Reglament acadèmic.
h) Va aprovar el criteri interpretatiu dels articles 52.6 i 59 del Reglament acadèmic de la
Universitat.
Així mateix, el Consell de Govern va autoritzar, a la sessió del dia 13 de juny de 2003, la
creació d’un nou vicerectorat: el Vicerectorat de Projecció Cultural.
Finalment, arran del procés de reforma normativa iniciat com a conseqüència de l’entrada
en vigor de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU), la
consegüent aprovació del nou text estatutari a càrrec del Claustre de la Universitat el dia 20
de març de 2003 i la remissió posterior al Govern de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’aprovació definitiva, vist el Decret 5/2003, de 17 de gener, pel qual
s’estableix un període màxim de sis mesos perquè el Govern de les Illes Balears aprovi els
Estatuts de la Universitat, el Consell de Govern de la UIB el dia 22 de juliol de 2003 va
acordar de prorrogar el mandat de determinats òrgans de la UIB fins a l’entrada en vigor
dels dits Estatuts.

2. Va aprovar disset títols propis, que inclouen les distintes modalitats: títols propis de
grau, de postgrau, itineraris d’especialització, títols progressius i títols de formació bàsica.
3. Va aprovar les modificacions dels plans d’estudis de les llicenciatures de Bioquímica, de
Física i de Filologia Hispànica, i els plans d’estudis de Pedagogia, Educació Social i
Mestre.
4. Va aprovar l’ampliació d’assignatures optatives dels plans d’estudis de la diplomatura
d’Infermeria, de la llicenciatura de Dret, de la llicenciatura de Bioquímica i de la
llicenciatura de Biologia.
5. Un altre capítol molt important de l’activitat del Consell de Govern va ser la ratificació
de convenis: es varen ratificar cent divuit acords marc, convenis, protocols i contractes
subscrits amb altres universitats i institucions públiques i privades, nacionals i estrangeres.
6. Pel que fa a l’apartat de les relacions d’investigació amb altres centres nacionals i
internacionals, el Consell de Govern va aprovar un total de 51 propostes d’ajuts per a
estades breus de professors de reconegut prestigi d’altres universitats a la UIB.
7. Pel que fa a l’apartat dels col·laboradors, el Consell de Govern va aprovar les següents
propostes de nomenament de col·laborador:
 Petra Maria Thomàs Puig com a col·laboradora del Departament de Dret Privat,
per al curs 2002-2003.
 Antoni Damià Canals Prats com a col·laborador del Departament de Dret Privat,
per al curs 2002-2003.
 Joan Mesquida Sampol com a col·laborador del Departament de Dret Privat, per
al curs 2002-2003.
 Mariano Zaforteza Fortuny com a col·laborador del Departament de Dret Privat,
per al curs 2002-2003.
 Esteve Bardolet Jané com a col·laborador del Departament d’Economia i
Empresa, per al curs 2002-2003.
 Ángel Pedro Miguel Pérez com a col·laborador del Departament d’Economia i
Empresa, per al curs 2002-2003.
 Miquel Bennàssar Veny com a col·laborador del Departament d’Infermeria i
Fisioteràpia, per al curs 2002-2003.
 Maria Marrugat Brossa com a col·laboradora del Departament d’Infermeria i
Fisioteràpia, per al curs 2002-2003.
 Silvia García Millán com a col·laboradora del Departament de Ciències
Matemàtiques i Informàtica, per al curs 2002-2003.
 Onofre Munar Aguiló com a col·laborador del Departament de Ciències
Matemàtiques i Informàtica, per al curs 2002-2003.
 Catalina Llull Vallès com a col·laboradora del Departament de Dret Públic, per
al curs 2002-2003.

 Javier Rodríguez-Miquel com a col·laborador del Departament de Ciències
Matemàtiques i Informàtica, per al curs 2002-2003.
8. Els membres del Consell de Govern varen elegir, a la sessió ordinària del dia 22 de juliol
de 2003, els representants del Consell de Govern al Consell Social de la Universitat de les
Illes Balears, en compliment del que disposen l’article 14.3 de la LOU i l’article 7 de la
Llei 2/2003, de 20 de març, d’organització institucional del sistema universitari de les Illes
Balears (BOIB núm. 42, de 29 de març):
a) Rector, senyor Avel·lí Blasco Esteve, membre nat.
b) Secretari General, senyor Lluís Garau Juaneda, membre nat.
c) Gerent, senyor Andreu Alcover Ordinas, membre nat.
d) Senyora Isabel Moreno Castillo, en representació dels professors.
e) Senyor Vicente Juan Torres Escandell, en representació dels estudiants.
f) Senyor Luis Francisco Piña Saiz, en representació del personal d’administració i
serveis.
9. 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.
10. Pel que fa a l’activitat purament acadèmica, cal assenyalar que el Consell de Govern, a
la sessió del dia 18 de febrer de 2003, va aprovar la proposta de numerus clausus dels
diferents estudis. A la mateixa sessió es va aprovar el calendari del curs acadèmic 20032004 i la modificació del Reglament acadèmic.
També va aprovar el projecte de l’ICE-UIB.
11. 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 Física corresponent a l’any acadèmic 2001-2002 al senyor Pablo Aguirre
Carmona, premi extraordinari de llicenciatura de Bioquímica corresponent a l’any
acadèmic 2001-2002 a la senyora Maria del Pilar Alcolea Delgado, premi extraordinari de
llicenciatura de Psicologia corresponent a l’any acadèmic 1995-1996 al senyor Bartomeu
Cañellas Cañellas, premi extraordinari de llicenciatura de Química corresponent a l’any
acadèmic 2001-2002 al senyor Bernardo Isern Amengual, premi extraordinari de
llicenciatura de Psicologia corresponent a l’any acadèmic 2001-2002 a la senyora Sonia
Pastor Serra, premi extraordinari de llicenciatura de Pedagogia corresponent a l’any
acadèmic 2001-2002 a la senyora Catalina Maria Ramis Font, premi extraordinari de
llicenciatura de Biologia corresponent a l’any acadèmic 2001-2002 al senyor Ádamo Valle
Gómez
12. Pel que fa a la concessió de premis extraordinaris de doctorat, la Comissió de Doctorat,
per delegació del Consell de Govern, va concedir el premi extraordinari de doctorat del
Departament de Química corresponent a l’any 2001 al senyor Bartolomé Miguel Simonet
Suau.

13. 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:
 Robert Pascual Gascó, adscrit al Departament d’Economia i Empresa, a la New York
University Leonard N. Stern School of Business, pel període comprès entre l’1 de març de
2003 i el 28 de febrer de 2004, amb unes retribucions del 100 per cent de les seves
remuneracions els tres primers mesos i el 80 per cent el període restant.
 Rubén Santamarta Martínez (aj. U.), adscrit al Departament de Física, a la Universitat
d’Anvers (Bèlgica), pel període comprès entre l’1 d’octubre de 2002 i el 15 de març de
2003, amb unes remuneracions del 100 per cent de les seves retribucions.
 Josep Mulet Pol, ajudant, adscrit al Departament de Física, al Research Center for
Communications, Optics and Materials de la Universitat Tècnica de Dinamarca, Lingby
(Dinamarca), pel període comprès entre l’1 de febrer i el 30 de setembre de 2003, amb
unes remuneracions del 100 per cent de les seves retribucions.
 Rubén Santamarta Martínez, ajudant d’universitat, adscrit al Departament de Física, a la
Universitat d’Anvers (Bèlgica), pel període comprès entre el 15 d’abril i el 30 de setembre
de 2003, amb unes remuneracions del 100 per cent de les seves retribucions.
 Jesús Garcia Sevilla, catedràtic d’universitat, adscrit al Departament de Biologia, a la
Universitat de Ginebra (Suïssa), pel període comprès entre l’1 d’octubre de 2003 i el 31 de
març de 2004, sense retribució.
 Rubén Santamarta Martínez, ajudant d’universitat, adscrit al Departament de Física, a la
Universitat d’Anvers (Bèlgica), pel període comprès entre l’1 d’octubre de 2003 i el 28 de
febrer de 2004, amb unes remuneracions del 100 per cent de les seves retribucions.
 Josep Mulet Pol, ajudant, adscrit al Departament de Física, al Research Center for
Communications, Optics and Materials de la Universitat Tècnica de Dinamarca, Lingby
(Dinamarca), pel període comprès entre l’1 d’octubre de 2003 i el 31 de gener de 2004,
amb unes remuneracions del 100 per cent de les seves retribucions.
14. Pel que fa a l'apartat de la concessió d’anys sabàtics, amb l'informe previ del
departament corresponent, el Consell de Govern va concedir un any sabàtic als professors:
 Claudio R. Mirasso Santos, titular d’universitat de l’àrea de coneixement de Física de
la Matèria Condensada del Departament de Física, pel període comprès entre l’1 de setembre de
2003 i el 31 d’agost de 2004, a la Universitat de Califòrnia a Los Angeles (EUA).
 Eduard Cesari Aliberch, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement de Física
Aplicada del Departament de Física, pel període comprès entre l’1 de febrer de 2004 i el 30 de
juliol de 2004, al Laboratoire de Métallurgie Structurale de l’École Nationale Supérieure de
Chimie de París (França).
 Josep Servera Baño, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement de Literatura
Espanyola del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, pel període comprès
entre l’1 d’octubre de 2003 i el 30 de setembre de 2004, a les universitats de Santiago de
Compostel·la i Rovira i Virgili.
 Josep Antoni Grimalt Gomila, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement de
Filologia Catalana del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, pel període
comprès entre l’1 d’octubre de 2003 i el 30 de setembre de 2004, a l’Institut d’Estudis Catalans
(Barcelona).

15. El Consell de Govern va aprovar la renovació dels contractes dels doctors Josep Miró
Nicolau i Antoni Roig Muntaner com a professors emèrits d'aquesta universitat per dos
anys.
16. Va aprovar l’adscripció de l’àrea de coneixement d’Enginyeria Agroforestal al
Departament de Biologia. Així mateix, va aprovar l’assignació de l’àrea de coneixement de
Fonaments de l’Anàlisi Econòmica al Departament d’Economia Aplicada.
17. Va aprovar, a la sessió del dia 19 de desembre de 2002, les vènies docents als
professors que imparteixen classes a l’Escola Universitària Alberta Giménez.
18. Va aprovar, a la sessió del dia 6 de novembre de 2002, el desdoblament del
Departament d’Economia i Empresa i la creació de dos nous departaments: Economia de
l’Empresa i Economia Aplicada.
19. El Consell de Govern va aprovar les propostes de canvi d’àrea de coneixement
sol·licitades pels professors que s’indiquen a continuació, arran de la supressió de les àrees
de coneixement a què pertanyien:
 Romuald Romero March, titular d’universitat de l’àrea de coneixement de Física
de la Terra, Astronomia i Astrofísica del Departament de Física, passa a l’àrea de
coneixement de Física de la Terra.
20. En un altre capítol, el Consell de Govern del dia 19 de desembre de 2002, va crear el
Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció.
21. El Consell de Govern, a la sessió del dia 18 de febrer de 2003, amb motiu del vint-icinquè aniversari de la creació de la Universitat, va aprovar la concessió de la Medalla d’Or
de la Universitat al doctor Antoni Roig Muntaner per haver estat president de la Comissió
Gestora de la Universitat i al doctor Gabriel Oliver Capó per haver estat durant vuit anys
president del Consell Social.

1.6 Òrgans unipersonals de caràcter particular i altres càrrecs
Delegat del Rector per a les tecnologies de la informació
Sr. Francisco J. Perales López
Vicesecretari general / assessor jurídic
Sr. Jeroni Reynés Vives
Directors de departament
right Directora del Departament de Biologia
Il·lma. Sra. Isabel Moreno Castillo
Director del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Il·lm. Sr. Andreu Palou Oliver
Director del Departament de Ciències de l’Educació
Il·lm. Sr. Josep Antoni Pérez Castelló
Director del Departament de Ciències de la Terra
Il·lm. Sr. Lluís Pomar Gomà
Director del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Il·lm. Sr. Josep Morata Socias
Director del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica
Il·lm. Sr. Llorenç Valverde Garcia
Directora del Departament de Dret Privat
Il·lma. Sra. María Nélida Tur Faúndez
Director del Departament de Dret Públic
Il·lm. Sr. Romà Piñ6a 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 i Vives
Directora del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina
Il·lma. Sra. Maria Payeras Grau
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
Director del Departament de Química
Il·lm. Sr. Pere M. Deyà Serra
Subdirectors de departament
Subdirector del Departament de Biologia
Sr. Maurici Mus Amézquita
Subdirector del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Sr. Rubén V. Rial Planas
Subdirectora del Departament de Ciències de l’Educació
Sra. Patrícia Ferrà Coll
Subdirector del Departament de Ciències de la Terra
Sr. Macià Blázquez Salom

Subdirectora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Sra. Maria Barceló Crespí
Subdirector del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica
Sr. Gabriel Oliver Codina
Subdirector del Departament de Dret Privat
Sr. Pedro Grimalt Servera
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. Rafael Crespí Cladera
Subdirector del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
Sr. Nicolau A. Dols Salas
Subdirectora del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina
Sra. Patrícia Trapero Llobera
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
Subdirector del Departament de Química
Sr. Joan Jesús Fiol Arbós
Secretaris de departament
Secretària del Departament de Biologia
Sra. Catalina Cabot Bibiloni
Secretària del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Sra. Catalina Picó Segura
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 de Ciències Matemàtiques i Informàtica
Sr. Arnau Mir Torres
Secretari del Departament de Dret Privat
Sra. Pedro Grimalt Servera
Secretària del Departament de Dret Públic
Sra. Maria Ballester Cardell
Secretari del Departament d’Economia Aplicada
Sr. Francesc X. 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
Secretari del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina
Sr. Sebastià Roig Rigo

Secretària del Departament de Filosofia i Treball Social
Sr. Joana Aina Gual Frau
Secretari del Departament de Física
Sr. Jaume Pons Morro
Secretari del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia
Sr. Carlos Moreno Gómez
Secretari del Departament de Psicologia
Sr. Antoni Gomila Benejam
Secretari del Departament de Química
Sr. Rafael Àngel Forteza Coll
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. Perfecto Cuadrado Fernández
Degana de la Facultat de Ciències
Il·lma. Sra. Francesca Garcias Gomila
Degà de la Facultat de Psicologia
Il·lm. Sr. Jordi Pich Solé
Degana de la Facultat de Dret
Il·lma. Sra. Isabel Tapia Fernández
Degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Il·lm. Sr. Eugeni Aguiló Pérez
Vicedegans
Vicedegans de la Facultat d’Educació
Sr. Josep Lluís Oliver Torrelló
Sr. Sebastià Verger Gelabert
Sra. Francesca Comas Rubí
Sra. M. Teresa Adame Obrador
Vicedegans de la Facultat de Filosofia i Lletres
Sr. Josep Francesc Campos Vidal
Sra. Catalina Cantarellas Camps
Sr. Jaume Guiscafrè Danús
Sr. Pere Joan Brunet Estarellas
Sr. Antonio Bernat Vistarini
Sr. Pau Cateura Bennàsser
Sr. José Luis Luján López
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. Hipólito Medrano Gil
Vicedegà de la Facultat de Psicologia
Sr. Pedro Montoya Jiménez
Vicedegans de la Facultat de Dret
Sr. Francisco López Simó
Sra. M. Carmen Fernández González
Vicedegans de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Sr. Javier Rey-Maquieira Palmer
Sra. M. Magdalena Massot Perelló
Secretaris
Secretària de la Facultat d’Educació
Sra. Joana Colom Bauzà
Secretària de la Facultat de Filosofia i Lletres
Sra. Bàrbara Sagrera Antich
Secretària de la Facultat de Ciències
Sra. Josefa Donoso Pardo
Secretari de la Facultat de Psicologia
Sr. Miquel R. Tortella Feliu
Secretari de la Facultat de Dret
Sr. Federico F. Garau Sobrino
Secretària de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Sra. Paula Maria Aguiló Segura
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
Director de l’Escola Politècnica Superior
Il·lm. Sr. Ramon Puigjaner Trepat
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 lrquote 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
Subdirectors d’escola universitària
Subdirector de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials
Sr. Pedro Antonio Rivas Yarza
Subdirectors de l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia
Sra. Julia Gallo Estrada
Sra. Berta Paz Lourido
Subdirectora de l’Escola Universitària de Turisme
Sra. Raquel Herranz Bascones
Subdirectors de l’Escola Politècnica Superior
Sr. Ramon Mas Sansó
Sr. Manuel González Hidalgo
Sr. Miquel Mascaró Portells
Sr. Gabriel Oliver Codina
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. Sebastià Galmés Obrador
Escola d’Hoteleria
Directora de l’Escola d’Hoteleria
Sra. M. Antònia Garcia Sastre
Gerència
Sr. Joan Josep 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 Comunicació
Sra. M. Carmen Colom Montojo
Directora del Servei de Relacions Internacionals
Sra. M. Esther Garcia Buades
Director del Servei Lingüístic
Sr. Jaume Guiscafrè 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 Nutrici_3ó
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 Freixedas
Directori del Laboratori de Sistemàtica Humana
Sr. Camilo J. Cela Conde
Directors d’institut
Director de l’Institut de Ciències de l’Educació

par Il·lm. Sr. Joan Jordi Muntaner Guasp
Director de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA)
Il·lm. Sr. Joaquim Tintoré Subirana
Director de l’Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut
Il·lm. Sr. Felicià Grases Freixedas
Càrrecs diversos
Directora de l’Oficina de Planificació i Prospectiva
Sra. Maria Jesús Mairata Creus
Directora de Promoció de la Recerca
Sra. Gemma Isabel Turnes Palomino
Directora del projecte Campus Extens
Sra. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
Director de les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera
Sr. David Pons Florit
Director de la Coral Universitat de les Illes Balears
Sr. Joan Company Florit
Directora de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears
Sra. Pilar Roca Morey
Responsable del Títol Superior de Turisme
Sra. C. Nativitat Juaneda Sampol
Responsable dels cursos de postgrau relacionats amb els estudis de Turisme
Sr. Eugeni Aguiló Pérez
Responsable de l’Oficina d’Informació
Sra. Margalida Mas Barceló
Coordinador del web
Sr. Antonio Fernández Coca
Responsable de la Divisió de Suport a la Gestió (DSG) del Centre de Tecnologies de
la Informació de la Universitat de les Illes Balears (CTI@UIB)
Sr. José Mañas Florit
Cap d’enginyeria de software dependent de la Divisió de Suport a la Gestió (DSG)
del Centre de Tecnologies de la Informació de la Universitat de les Illes Balears
(CTI@UIB)
Sr. Francisco J. Bastida López
Cap de l’àrea de sistemes del Centre de Tecnologies de la Informació de la
Universitat de les Illes Balears (CTI@UIB)
Sr. Miquel À. Garcies Salom
Cap de l’àrea de xarxes i comunicacions del Centre de Tecnologies de la Informació
de la Universitat de les Illes Balears (CTI@UIB)
Sr. Antonio Sola Venteo
Responsable d’activitats físiques i esportives del Vicerectorat d’Extensió Universit
u224ària i Activitats Culturals
Sr. Pere Palou Sampol
Coordinador de les aules informàtiques
Sr. Miquel Albert Clar Matheu
Coordinador per a les relacions amb els centres de secundària
Sr. Guillem Ramon Pérez de Rada
Coordinador tècnic del Vicerectorat d’Extensió Universitària i Activitats Culturals
Sr. Gabriel Camps Moranta
Coordinadora de l’especialitat d’Educació Especial
Sra. Begoña de la Iglesia Mayol
Coordinador de l’especialitat d’Educació Física

Sr. Pere Palou Sampol
Coordinadora de l’especialitat de Llengua Estrangera
Sra. Marian Amengual Pizarro
Coordinadora de l’especialitat d’Educació Infantil
Sra. Maria Antònia Riera Jaume
Coordinador de l’especialitat d’Educació Musical
Sr. Arnau Reynés Florit
Coordinadora de l’especialitat d’Educació Primària
Sra. M. Isabel Pomar Fiol
Coordinadora de recerca de l’àmbit de ciències socials i humanes
Sra. Francesca Lladó Pol
Coordinador per a la formació contínua
Sr. Jaume Sureda Negre
Cap d’estudis d’Administració i Direcció d’Empreses
Sra. M. Magdalena Massot Perelló
Cap d’estudis d’Arquitectura Tècnica
Sr. Guillem Colom Muntaner
Cap d’estudis de Biologia
Sr. Antoni Miralles Socias
Cap d’estudis de Bioquímica
Sr. Francisco J. García Palmer
Cap d’estudis de Ciències Empresarials
Sr. Pedro Antonio Rivas Yarza
Cap d’estudis de Dret
Sr. Francisco López Simó
Cap d’estudis d’Economia
Sr. Javier Rey-Maquieira Palmer
Cap d’estudis d’Educació Social
Sr. Josep Lluís Oliver Torrelló
Cap d’estudis d’Electrònica Industrial
Sr. Miquel Jesús Roca Adrover
Cap d’estudis de Filologia Anglesa
Sra. Maria Juan Garau
Cap d’estudis de Filologia Catalana
Sr. Jaume Guiscafrè Danús
Cap d’estudis de Filologia Hispànica
Sr. Antonio Bernat Vistarini
Cap d’estudis de Filosofia
Sr. José Luis Luján López
Cap d’estudis de Física
Sr. Antoni Amengual Colom
Cap d’estudis de Fisioteràpia
Sra. Berta Paz Lourido
Cap d’estudis de Geografia
Sr. Pere Joan Brunet Estarellas
Cap d’estudis d’Història
Sr. Pau Cateura Bennàsser
Cap d’estudis d’Història de l’Art
Sra. Catalina Cantarellas Camps
Cap d’estudis d’Hortofructicultura i Jardineria
Sr. Hipólito Medrano Gil
Cap d’estudis d’Infermeria

Sra. Julia Gallo Estrada
Cap d’estudis d’Informàtica
Sr. Ramon Mas Sansó
Cap d’estudis d’Informàtica de Gestió
Sr. Miquel Mascaró Portells
Cap d’estudis d’Informàtica de Sistemes
Sr. Gabriel Oliver Codina
Cap d’estudis de Matemàtiques
Sr. Manuel González Hidalgo
Cap d’estudis de Mestre
Sr. Sebastià Verger Gelabert
Cap d’estudis de Pedagogia
Sra. Francesca Comas Rubí
Cap d’estudis de Psicologia
Sr. Pedro Montoya Jiménez
Cap d’estudis de Psicopedagogia
Sra. M. Teresa Adame Obrador
Cap d’estudis de Química
Sr. Joan Jesús Fiol Arbós
Cap d’estudis de Telemàtica
Sr. Ignasi Furió Caldentey
Cap d’estudis de Treball Social
Sr. Josep Francesc Campos Vidal
Cap d’estudis de Turisme
Sra. Raquel Herranz Bascones
Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears
Director de la Fundació
Il·lm. Sr. Miquel Carrió Servera
Fundació General de la Universitat de les Illes Balears
Gerent de la Fundació
Il·lm. Sr. Luis Manuel Vegas Alonso
Administradors de centre i caps de servei
Administradora de centre de l’edifici Ramon Llull
Sra. Teresa Artigas Perelló
Administradora de centre de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos
Sra. Magdalena Tomàs Terrassa
Administradora de centre dels edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom
Casasnovas
Sra. M. Isabel Baltasar Quesada
Administrador de centre de lte edifici Anselm Turmeda
Sr. José Antonio Forteza Oliver
Administradora de centre de l’edifici Sa Riera
Sra. Maria Verd Crespí
Administradora de centre de l’edifici Arxiduc Lluís Salvador
Sra. Margalida Galmés Santandreu
Administradora de centre de l’edifici Guillem Cifre de Colonya
Sra. Catalina Vidal Verger
Cap del Servei d’Afers Generals
Sra. Cathy Sweeney Kelly
Cap del Servei de Personal
Sra. Margalida Torrens Sastre

Cap del Servei d’Alumnes
Sr. Luis Francisco Piña Saiz
Cap del Servei de Comptabilitat i Pressuposts
Sra. Antònia Fullana Puigserver
Cap del Servei de Contractació, Patrimoni i Infraestructura
Sra. M. Pilar Maldonado Sangüesa
Coordinador de la Seu Universitària de Menorca
Sr. Francesc Castellà Balañar
Coordinadora de la Seu Universitària d’Eivissa i Formentera
Sra. M. Catalina Tur Torres

2 DADES DE L’ALUMNAT
2.1 DADES DE L’ALUMNAT
2.1.1 Alumnes matriculats
1

Estudiants (títols oficials)
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)
Complements de Formació de Psicopedagogia
Química
1

Les dades corresponen al curs 2002-2003.

633
97
483
53
898
492
240
1517
122
318
378
132
317
52
102
144
198
211
138
135
170
283
342
381
95
76
260
334
177
247
249
421
502
113
42
256

Treball Social
Turisme
Subtotal
Estudiants (altres títols)
1r curs de Tècnic en Telemàtica i Informàtica
Títol Superior de Turisme (títol propi)

302
860
11.770

148

Subtotal

148

Total estudiants de la UIB

460
12.378

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
Total escoles adscrites

58
144
199
37
98
51
639
152
1.378

Cursos de doctorat

2.1.2 ALUMNES QUE ACABEN ELS ESTUDIS

Aquesta relació correspon als alumnes que varen finalitzar els estudis el curs 2001-2002.

Ensenyaments
Químiques
Físiques
Biològiques
Dret
Filologia Catalana
Filologia Hispànica
Filosofia
Psicologia
C.
de
l’Educació
Pedagogia
Geografia
Història
Història de l'Art
Economia
LADE
Matemàtiques

28
14
41
219
21
19
10
32

-

Ensenyaments
Empresarials
Tècnic
d’Empreses
i
Activitats
Turístiques
(CAIB-UIB)
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
Treball Social
Relacions Laborals

35
33
35
43
65
71
13

104
78

78
31
95

49
35
30
36
32
43
88
40
33
91

Mestre,
(AG)
Mestre,
(AG)
Mestre,
(AG)
Mestre,
(AG)
Mestre,
(AG)

Física

18

Educació Infantil

36

Educació Musical

4

Educació Primària

16

Llengua Estrangera

15

Educació

Ensenyaments
Bioquímica
Psicopedagogia
Enginyeria Informàtica
Títol Superior de Turisme

29
25
18

57

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).
La disponibilitat pressupostària destinada a aquests alumnes per al curs 2002-2003 ha estat de
48.080, 97 (quaranta-vuit mil vuitanta euros amb noranta-set cèntims).
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, 52 alumnes
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, 13 alumnes
Facultat de Dret, 10 alumnes
Facultat d’Educació, 24 alumnes
Facultat de Filosofia i Lletres, 32 alumnes
Facultat de Psicologia, 8 alumnes
Escola Universitària d’Infermeria, 5 alumnes
Escola Politècnica Superior, 5 alumnes
Escola Universitària de Turisme, cap alumne
Tipus b)
13 alumnes
Així mateix han participat sis alumnes col·laboradors al Servei de Biblioteca i Documentació i
set alumnes col·laboradors al Servei de Biblioteca i Documentació del contracte programa.

2.2 CONSELL D’ESTUDIANTS
Octubre de 2002:
Participació al IV Foro Estatal de Representantes de Estudiantes de Universidades
Públicas: FEREUP, a Múrcia.
Renovació de la Secretaria i una vocalia.
Participació a la IV Trobada del Triangle Jove a l’illa de Menorca.
Obtenció de correu electrònic propi dins la UIB.
Posicionament contrari a la Llei de qualitat.
Posicionament imparcial davant la tria de Rector a la UIB.
Aprovació del Pla de l’alumnat.
Novembre de 2002:
Tria de l’alumne per a tasques d’administració.
Tria de l’alumne per a edició de guies.
Trobada entre el Consell de la Joventut de les Illes Balears i el Consell d’Estudiants
de la UIB.
Col·laboració en la Setmana Antifeixista organitzada per la Coordinadora
d’Estudiants dels Països Catalans, CEPC.
Col·laboració en la redacció del decret regulador de l’ordenació universitària de les
Illes Balears.
Visita a la seu universitària de l’illa de Menorca.
Visita a la seu universitària de les illes Pitiüses.
Col·laboració per participar a la Sectorial de Biologia celebrada a Salamanca.
Col·laboració per participar a la Sectorial de Química celebrada a les Illes Canàries.
Participació a la III Escola de Tardor d’Universitaris Progressistes.
Col·laboració en l’actuació castellera al campus de la UIB.
Promoció per constituir una colla castellera formada per universitaris.

Participació a la Trobada de l’Institut Joan Lluís Vives celebrada a Biar, Alacant.
Participació al patronat que dirigeix la Residència d’Estudiants i les instal·lacions
esportives.
Incorporació d’un alumne representant dels interessos dels usuaris de la Residència
d’Estudiants dins el propi patronat, a petició del Consell d’Estudiants.
Desembre de 2002:
Trobada entre el Consell de Joventut d’Alacant i el Consell d’Estudiants de la UIB.
Organització de la conferència: «Sortides professionals per als titulats en Enginyeria
Tècnica i Superior Informàtica i Enginyeria Tècnica en Telemàtica».
Primera visita d’alumnes de les seus universitàries al campus de Palma.
Participació al plenari celebrat pel Consell de Joventut de les Illes Balears.
Esmena al Pla estratègic de la UIB: consideració al fet insular de les Illes Balears.
Aprovació per lliurar crèdits de lliure configuració per als representants d’alumnes.
Suport a l’escrit per promoure l’ús del català a la docència de la UIB presentat per la
CEPC.
Col·laboració en la Setmana de Rebuig a la Llei de Qualitat organitzada per la CEPC i
la Junta de Representants de Magisteri.
Aprovació de dues noves titulacions de segon cicle: Antropologia Social i Ciències
del Treball.
Creació d’una comissió de treball per estudiar la reforma del Reglament del Consell
d’Estudiants.
Participació al I Foro Estatal Integra a Lleó.
Gener de 2003:
Inici de les tasques de la comissió de treball per reformar el Reglament del Consell
d’Estudiants.
Reforma del capítol dedicat als estudiants dins els Estatuts de la Universitat de les
Illes Balears.
Inici dels preparatius de la I Setmana Cultural del Consell d’Estudiants de la UIB.
Creació d’un fons bibliogràfic gestionat pel Consell d’Estudiants.
Creació d’una videoteca gestionada pel Consell d’Estudiants.

Suport a la proposta de considerar la matrícula extraordinària amb efectes acadèmics.
Febrer de 2003:
Renovació de part de la comissió permanent del Consell d’Estudiants.
Elaboració del Manifest per la pau.
Trasllat de la seu central del Consell d’Estudiants a l’Aulari.
Elaboració i edició d’adhesius contra la guerra a l’Iraq.
Març de 2003:
Aplicació del nou sistema d’accés a totes les delegacions d’alumnes.
Conferència sobre el futur dels estudis d’Arquitectura Tècnica a l’espai europeu, a
càrrec dels representants de la UPM (Universitat Politècnica de Madrid).
Convocatòria i organització de múltiples concentracions contra la guerra.
Col·laboració en la Setmana Verda organitzada per la CEPC (Coordinadora
d’Estudiants dels Països Catalans).
Col·laboració en la Jornada d’Espais Alliberats organitzada per la CEPC.
Col·laboració en la conferència de Gregorio Manzano, entrenador del Real Mallorca,
organitzada per Espai Jove.
Assistència a l’acte commemoratiu del XXV aniversari de la UIB.
Col·laboració amb el Correllengua 2003 organitzat pel Voluntariat Lingüístic.
Participació al FEI (Foro Estatal Interuniversitario) celebrat a Còrdova.
Participació al I Congrés de la Joventut de les Illes Balears, organitzat pel Consell de
la Joventut de les Illes Balears.
Abril de 2003:
Setmana Cultural:
Presentació de l’associació COR: conferència «Proposta d’intercanvi solidari
de virtuts».
Jocs de truc i escacs: tres sessions.
Jocs de rol: tres sessions.
Debat entre els candidats a Rector de la UIB.
Joc de Trivial per videoconferència entre les seus universitàries de Mallorca,
Menorca i Illes Pitiüses: dues sessions.

Jornades d’informàtica a càrrec de BULMA (associació d’usuaris de Linux de
Mallorca): tres sessions.
Contacontes: dues sessions.
Conferència «Reflexions sobre una conducta energètica ètica», a càrrec de
Felicià Fuster, president del Consell Social.
Projecció de les pel·lícules La vida és bella, Desmuntant Harry i Zone of
Enders.
Recital poètic a càrrec de Lluís Servera i Diego Sabiote.
Combat de glosadors.
Debat entre els membres dels equips dels diferents candidats a Rector
encarregats d’alumnes i/o ordenació acadèmica.
Ball de bot.
Conferència «La dona al món actual», a càrrec d’Esperança Bosch, professora
de Pedagogia de la UIB i membre del Lobby de Dones.
Presentació de l’associació ATTAC: globalització alternativa.
Concert acústic d’Antònia Font.

Segona visita d’alumnes de les seus universitàries de Menorca i les Illes Pitiüses.
Convocatòria i organització de múltiples concentracions contra la guerra.
Actualització i reforma de la plana digital oficial del Consell d’Estudiants.
Inici del sistema de préstec de bicicletes per a desplaçaments dins el campus.
Inici del sistema de préstec del fons bibliogràfic del Consell d’Estudiants.
Inici del sistema de préstec del fons videogràfic del Consell d’Estudiants.
Creació i inici del sistema de préstec de material per jugar a rol.
Elaboració del programa electoral del Consell d’Estudiants per exigir als candidats a
Rector.
Organització d’un debat obert a tota la comunitat universitària entre els dos candidats
a Rector guanyadors de la primera volta.
Execució del Pla de l’alumnat a la Facultat de Ciències.
Col·laboració en el «batiar» de la colla castellera Gambirots de la UIB.
Maig de 2003:
Col·laboració amb Magisteri Poesia durant les seves audicions a Menorca.
Participació en el Correllengua 2003.
Visita del conseller d’Educació i Cultura i el director general d’Universitats a la nova
seu central del Consell d’Estudiants.

Primera trobada entre tots els delegats de la Facultat de Ciències. Presentació del nou
vicerector d’Estudiants.
Participació a la trobada amb el Consell de la Joventut d’Alacant celebrada a Castalla.
Col·laboració en la constitució de la nova associació dels alumnes del campus de l’illa
de Menorca.
Col·laboració en l’equipament del menjador de l’Aulari.
Col·laboració amb el programa radiofònic de la Cadena Cope El tirachinas.
Elaboració d’una nova plana digital del Consell d’Estudiants adaptada a ordinadors
amb pocs recursos.
Renovació de tota la comissió permanent del Consell d’Estudiants. Cobert el desè lloc
de la permanent del Consell d’Estudiants.
Col·laboració en la incorporació d’un segon bidell al servei de l’Aulari.
Juny de 2003:
Implicació i col·laboració en la constitució de la nova associació dels alumnes del
campus de les Illes Pitiüses.
Col·laboració en la constitució de la nova associació universitària Nou.
Proposta, implicació i difusió de la possibilitat de poder fer els exàmens de juny i
setembre als campus de Menorca i les Pitiüses.
Col·laboració en la constitució de la nova associació universitària Amics dels Escacs
de la UIB.
Col·laboració en l’organització del III Cicle de Conferències Relacions Internacionals
al Llarg de la Història.
Col·laboració en la constitució de la nova associació Bloc d’Estudiants Agermanats.

2.4 BECARIS
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

Nombre
de
d'alumnes beques Renúncies
becaris denegades
106
52
291

41
19
113

83
141
60
140
61
115
38
87
29
37
32

25
55
13
52
44
36
7
52
22
22
4

12
1.284

9
514

4
1

1
1
3

9

Total de
sol·licituds

147
71
408
108
196
73
193
106
154
45
139
51
59
36
21
1.807

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

DEPARTAMENT
FÍSICA

CU

TU
1

CEU

TEU

TOTAL

1

2

CURS 2002-03
DEPARTAMENT

TU
CEU
TEU Ajudant P.Col.lab. Visitant
interins interins interins
1
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, MOD. I L
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

7

2
1
1

1
1

4
7
1
2
1

4

0

6
7

1
19

1
3
4
2

20

As. As. As.
TOTAL
TOTAL
TOTAL
6h. 4h. 3h. INTERINS CONTRACT. GENERAL
3
7
1
12
13
1
0
1
1
1
3
2
5
0
20
20
2
3
0
5
5
3
0
5
5
2
0
3
3
3
3
5
0
13
13
1
5
0
7
7
0
0
0
3
8
4
11
15
2
1
3
0
7
7
4
3
7
0
24
24
1
2
0
4
4
5
6
18
0
33
33
1
3
0
8
8
2
0
3
3
0
0
0
4
5
17
6
27
33
2
27
25
90
11
183
194

L'estadística del curs 2002-03 s'ha obert amb la convocatòria de places de 17.09.02 i s'ha tancat amb la convocatòria de 09.09.03.

PLACES DOTADES

DEPARTAMENTS

(setembre de 2003)

B. Fonamental i CS

NUMERARIS

INTERINS

CONTRACTATS

CU CU TU TU CEU CEU TEU TEU TP CU TU CEU TEU AJ AJ Aj.U.Aj.U. Aj. P.Col. As. As. As. As. As. Emè- TOTAL
TC TP TC TP TC TP TC 6 H 4 H
DR 2n.p1r.p. EU
6h. 4h. 3h. 2h 1h. rit
3

7

Infermeria
Biologia

8

15

C. Històriques i TA

7

16

C. Matemàtiques i I 10

15

Dret Privat

6

Dret Públic

3

6

6

4

2

12

15

3

8

1
2
1

10

1

8

6

2

Econ. de l'Empresa

2

9

Econ. Aplicada

4

Fil. Catalana i LG

1

30

2

1
4

7
1

17

1

12

1

12

5

10

1

4

Fil. Esp., Mod. i L.

4

7

5

10

Filosofia

3

11

1

5

1

Física

9

22

1

5

5

4

C. de la Terra

3

9

3

6

2

1

C. de l'Educació

7

13

7

20

Psicologia

2

15

1

6

Química

8

18

TOTAL GLOBAL

89

195

2

1

1

41

0

156

1

1

1
10

1

2

9

3

3

11

16

8

2

2

15

1

12

4

6

14

3

3

4

53

2

2

4

30

6

3

13

61

1

4

4

4

36

4

2

5

3

63

1

1

4

11

14

42

3

3
2

1

1

1

2
7

5

1
2
2
2

3

1

3
4

1

2
1

2

1

2

22

2

55

13

1
1

5

5

97

57

2

3

1

2

33

4

2

5

5

5

1
1

2

1

1

4

1

3

3

1

9
7

1

2

3

1

1

1

60

67 203

13

51
40

2

23

1

1

1

119
48

2

47

2

65

1

31

2

120

6

41

3

1
3

5

3

38
973

3.3 PRESES DE POSSESSIÓ
Relació de membres del personal docent que varen prendre possessió durant el curs 20022003
Francisco Muñoz Izquierdo

CU

Química Física

01-10-02

Sebastià Bota Ferragut (com.serv.)

TU

Tecnologia Electrònica

01-10-02

Miguel Ángel Miranda Chueca

TEU Zoologia

15-10-02

Miquel Perelló Julià

TEU Economia Financiera i Comptabilitat

21-10-02

Antònia Morey Tous

TEU Història i Institucions Econòmiques

22-10-02

Maria Juan Garau

TU

21-11-02

Gabriel Àngel Martorell Vich

TEU Comercialització i Investigació de Mercats

26-11-02

Joan Miquel Fiol Guiscafre

CEU Filologia Anglesa

28-11-02

Carles J. Pomar Castellano

TU

29-11-02

Mateu Cabot Ramis

TEU Història de les Idees Estétiques

09-12-02

Josep Lluís Rosselló Sanz

TEU Tecnologia Electrònica

18-12-02

Llorenç Pou Garcias

TEU Economia Aplicada

01-01-03

Patrícia Horrach Rosselló

TEU Economia Financera i Comptabilitat

29-04-03

Inmaculada Sureda García

TU

20-06-03

Miquel Francesc Oliver Trobat

TEU Didàctica i Organització Escolar

23-06-03

Joan Carles Rosselló Villalonga

TU

27-06-03

Andreu Josep Villalonga Vidal

TEU Història de l’Art

27-06-03

Magdalena Cladera Munar

TEU Economia Aplicada

27-06-03

Antònia Picornell Rigo

TEU Genètica

27-06-03

Maria Antònia Rosselló Ramon

TU

03-07-03

José Luís Lisani Roca

TEU Matemàtica Aplicada

03-07-03

David Pedro Pons Florit

TEU Economia Financera i Comptabilitat

15-07-03

M. de la Mercè Llabrés Segura

TEU C. Computació i Intel·ligència Artificial

15-07-03

Miquel Àngel Capellà Galmés

TEU Història de l’Art

15-07-03

Margalida Miró Julià

TEU C. Computació i Intel·ligència Artificial

18-07-03

Josep Lluís Oliver Torelló

TEU Teoria i Història de l’Educació

24-07-03

M. Lourdes Dos Anjos Marqués
Pereira
Santos Urbina Ramírez

TEU Filologies Gallega i Portuguesa

24-07-03

TEU Didàctica i Organització Escolar

24-07-03

Sebastián Galmés Obrador

TU

25-07-03

Filologia Anglesa

Economia Financera i Comptabilitat

Psicologia Evolutiva i de l’Educació
Economia Aplicada

Didàctica i Organització Escolar

Arquitectura i Tecnologia de Computadors

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 2002-03

1a PREFERÈNCIA

1a PREFERÈNCIA

Químiques
Físiques
Biològiques
Dret
Filologia Anglesa
Filologia Catalana
Filologia Hispànica
Filosofia
Psicologia
C. de l'Educació - Pedagogia
Geografia
Història
Història de l'Art
Economia
LADE
Matemàtiques

—
—
130
—
—
—
—
110
95
—
—
—
—
145
—

—
—
140
—
96
—
—
—
164
27
—
—
—
83
242
—

—
—
32
—
8
—
—
—
41
19
—
—
—
11
59
—

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
Empresarials (Ext. Eivissa)
Empresarials (Ext. Menorca)

80
60
—
—

310
69
—
—

5
—
—

ET Agrícola, esp. Hortofructicultura i Ja
ET Industrial. Esp. Electrònica Ind.
ET Infomàtica de Gestió
ET Informàtica de Sistemes
ET Telemàtica

50
80
105
105
—

72
91
154
132
—

6
14
33
32
—

Fisioteràpia
Infermeria

80
100

286
195

14

25
25
40
40

32
30
232
48

Infermeria (Eivissa)
Infermeria (Menorca)
Mestre, Educació Especial
Mestre, Educació Especial (AG)

4
5
13

Mestre, Educació Física
Mestre, Educació Física (AG)
Mestre, Educació Infantil
Mestre, Educació Infantil (AG)
Mestre, Educació Musical
Mestre, Educació Musical (AG)
Mestre, Educació Primària
Mestre, Educació Primària (AG)
Mestre, Llengua Estrangera
Mestre, Llengua Estrangera (AG)
Mestre, Llengua Estrangera (Eivissa)
Mestre, Llengua Estrangera (Menorca)
Relacions Laborals
Treball Social
Turisme
Turisme Felipe Moreno (Maó)
Turisme Felipe Moreno (Palma)

60
60
60
60
55
25
40
40
55
55

—
80
225

157
3
232
27
39
1
43
3
37
5
22
9
—
72
219

24
15
16
18
16
2
9
2
19
3
7
1
—
31
68

70
225

5
16

1
12

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
Mestre, especialitat d’Educació Física
Mestre, especialitat d’Educació Infantil (Palma, Eivissa i Menorca)
Mestre, especialitat d’Educació Musical
Mestre, especialitat d’Educació Primària
Mestre, especialitat de Llengua Estrangera (Palma, Eivissa i Menorca)
Mestre, especialitats: Educació Especial, Educació Física, Educació Infantil, Educació
Musical, Educació Primària i Llengua Estrangera (EU Alberta Giménez, escola
adscrita)
Enginyeries tècniques:
Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Hortofructicultura i Jardineria
Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió
Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes
Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica
Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electrònica Industrial
Arquitectura Tècnica
Arquitecte Tècnic
ESTUDIS DE CICLE LLARG
(LLICENCIATURES I ENGINYERIES)
Llicenciatures:
Administració i Direcció d’Empreses
Biologia
Bioquímica (estudis de segon cicle)
Dret
Economia
Filologia Anglesa
Filologia Catalana
Filologia Hispànica
Filosofia
Física
Geografia
Història
Història de l’Art
Matemàtiques

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
TÍTOLS 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
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
ALTRES ESTUDIS
Estudis del Consorci Escola d’Hoteleria

Administració i Direcció d'Empreses
Arquitectura Tècnica
Biologia

5,53*

7

5

J

J

1

5.24

1.91

6.41

1

5

5.78

Places ofertes

J

Via 07: minusvàlids

J

Via 04: majors de 25
anys

J

Via 06: estrangers de
fora de la UE

J
5

Via 05: titulats
universitaris

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

Estudis

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

4.1.2 Notes de tall i oferta d'estudis del curs acadèmic
2002-2003

145
7.6

80
130

Ciències Empresarials
Ciències Empresarials (Eivissa-Formentera)
Ciències Empresarials (Menorca)
Dret
Economia
Educació Social

5

5

1.3

ET Agrícola. Esp. Hortofructic. i Jardineria

5

5

2.07

60
50

ET Industrial. Esp. Electrònica Industrial

5

5

ET en Informàtica de Gestió

5

5

2.11

5.27

5.51
5

105

80

ET en Informàtica de Sistemes

5

5

1

5

5

105

1.35

7.33

ET de Telecomunicació, esp. en Telemàtica
Filologia Anglesa

5

80

Filologia Catalana
Filologia Hispànica
Filosofia
Física
Fisioteràpia

6,28*

7.3

2.5

7.09

1

80

Geografia
Història
Història de l'Art
Infermeria

5,46*

7.7

1.65

7.08

Infermeria (Eivissa)

5

7.4

2.05

6.8

Infermeria (Menorca)

5

7.3

2.81

7.33

6.35

7.1

2.04

5

5

1.91

100
7.9

25
25

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

5.62

40
40

5.62

5

1.8

6.16

60

5

5

1.37

5

60

6.06

7.4

1.93

6.1

60

5

5

1.38

5

60

Mestre: Educació Musical

5

1.24

6.87

55

Mestre: Educació Musical (Alberta Giménez)

5

1

6.17

25

1.91

5

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

5.5

5

5

40

1.24
5

40

Mestre: Llengua Estrangera

5

Mestre: Llengua Estrangera (Alberta Giménez)

5

1.69

55

1.2

55

Pedagogia

5

5

1.63

5

Psicologia

5

5

2.13

5.94

95
5

110

Química
Relacions Laborals
Treball Social

5

5

1.63

6.9

80

Turisme

5

5

1

5.51

225

Turisme (Felipe Moreno)

5

5

1

225

Turisme (Felipe Moreno-Maó)

5

5

1

70

Turisme (Consell Insular d'Eivissa i Formentera)
*

Amb opció concordant.
Estudis sense limitació de places
No hi ha adjudicacions
No hi ha sol•licituds

4.5. Campus Extens

Ubicació: Aulari (prefabricat).
Direcció: Dra. Rosa Isabel Rodríguez (TU del Departament de Ciències de l’Educació).
Tel.: 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.: 25 49
david.pons@uib.es

Personal:
Contractats:
Fixos:
- Bárbara de Benito
Interins:
- Marina Arrabal (seu universitària d’Eivissa i Formentera)
- Núria Hidalgo (seu universitària de Menorca)
- Cristina Lopez-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
- Aina Torres
Becaris:
- Vicenç Roselló
- Juan Pedro Vilar

Introducció
Campus Extens es va iniciar l’any 1996 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-aprenentage.

La nostra intenció, en aquest breu informe, és comentar què és el que s’ha fet a Campus
Extens durant el curs 2002-03, i exposar-ne les propostes de futur.

Novetats curs 2002-03
-

Canvi de director. El doctor Josep A. Pérez Castelló va cessar com a director de
Campus Extens i es va nomenar directora la doctora Rosa Isabel Rodríguez
Rodríguez.

-

El senyor David Pons és nomenat director de les seus universitàries a Menorca i
Eivissa i Formentera.

-

Canvi d’ubicació de la Unitat Tecnicopedagògica i de l’Oficina d'Atenció a
l’Alumne. Actualment es troben ubicades a l'Aulari (prefabricat).

1. Estadístiques generals
En aquest apartat presentam les dades més significatives relacionades amb Campus Extens
i el nombre de persones i assignatures que en formen part. Aquestes dades ens permeten

veure'n l'evolució des de la seva implementació fins a l’actualitat com a servei
completament consolidat.

Curs

2000-2001
2001-2002
2002-2003

Nombre de
professorat de
Campus
Extens
112
170
206

Nombre
d’alumnat
matriculat
5.981
6.932
7.909

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 gairebé la meitat de l'alumnat de la UIB està matriculat, almenys, en una
assignatura de Campus Extens.

Curs

2000-2001
2001-2002(1)
2002-2003(2)

Nombre
d’assignatures
(grups)
148
200
271

Campus Illes

Campus
Palma

Campus
Experimental

Campus
Itineraris

46 (23%)

100 (50%)

27 (13,5%)

27 (13,5%)

Taula 2. Distribució de les assignatures de Campus Extens (cursos de grau)

Al llarg del curs 2000-2001 i 2001-2002 es van fer canvis per intentar equilibrar els
recursos de gestió de Campus Extens i s'establiren 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 hagut, i que hi ha de cada vegada més, un
interès important del professorat per apuntar-se a la nova categoria de Campus
Experimental que els permet «experimentar» amb l'alumnat la implementació de la seva
assignatura dins Campus Extens, sense tenir el compromís de reducció d’hores lectives.
D’altra banda, sembla que no hem aconseguit el propòsit que ens vàrem plantejar amb la
categoria Itineraris, ja que l'alumnat i el professorat no han accedit tant als materials com
havíem previst.

1

Data de recollida de les dades setembre de 2001.

2

Data de recollida de les dades juny de 2003.

Curs

Nombre de
visites de
l’alumnat

2000-2001
2001-2002
2002-2003

56.622
112.430
228.850

Percentatge
d’alumnat
amb algun
accés
57,5%
67,1%
75,1%

Mitjana de
visites per
alumne/a
9,4
16,2
28,9

Taula 3. Accés i utilització de les eines telemàtiques per treballar l’assignatura

A la taula 3 podem veure que el 75% 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 atesa la trajectòria observada els darrers
anys en els quals l’increment ha estat aproximadament d'un 10%. D’altra banda, observam
un augment en la mitjana de visites per alumne/a: passa de 16,2 en el curs 2001-2002 a 28,9
aquest curs, la qual cosa evidencia l’augment en la utilització de Campus Extens entre
l’alumnat.
Com cada any el nombre d’hores de videoconferència va augmentant progressivament, com
es pot observar al gràfic següent:

H o res d e vid eo co n ferèn cia

Nom bre d'hores

6000
5000
4000
3000

H ores de vc

2000
1000
0
97-98

98-99

99-00

00-01

01-02

02-03

Cursos a ca dè m ics

Gràfic 1. Distribució d’hores de videoconfèrencia per curs

El nombre total d’hores de videoconferència que s’han realitzat durant el curs 2002-2003
ha estat de 4.911 (vegeu la taula 4). Aquest augment és degut, fonamentalment, al fet que
cada vegada hi ha més estudis reglats que es realitzen mitjançant videoconferència. Si es
comparen els diferents anys acadèmics s'observa que hi ha hagut un augment significatiu i
costant des del primer any en què es posà en marxa Campus Extens el 1997-98, en el qual

tan sols hi havia un curs de Magisteri d’Educació Infantil, fins al proper curs 2003-2004, en
què hi haurà 1r, 2n d’Infermeria, 1r, 2n i 3r d’Empresarials, 1r de Psicopedagogia i 3r de
Magisteri de Llengua Estrangera.

Curs
2002-2003

Estudis de
grau
3.103

Postgraus,
màsters, etc.
1.099

Conferències

Reunions

Altres

23

548

138

Taula 4. Distribució d’hores de videoconfèrencia impartides

El fet que aquest creixement d'estudis no hagi anat 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.

2. Objectius
D’acord amb els principals objectius del servei, podem comentar les diferents accions dutes
a terme durant el curs 2002-2003:

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 sobre Campus Extens a l’inici de curs, 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 consolidació de la unitat mòbil
(atenció al professorat al seu despatx), que es va posar en funcionament l’any passat.
D’altra banda, s’ha obert un projecte de millora i actualització de les assignatures del
professorat de Palma amb el suport de l’Àrea d’Atenció al Professorat, juntament amb
la de Creació de Materials i la de Seguiment i Implementació.

Cursos de formació

Aquest és un punt fonamental per al desenvolupament del servei. Per això ha augmentat
de manera espectacular el nombre de cursos que hem realitzat. També hem realitzat
cursos nous, sobre la creació de materials, i també sobre l’ús d’estratègies didàctiques.

Curs d'aproximació al
WebCT

10 h
1r torn
16, 17, 18, 19 i 20 de juny de 2003
2n torn
15, 16, 17, 18 i 19 de setembre de
2003
8, 9 i 10 de juliol de 2003
10 h

Curs d'elaboració i
d'actualització de materials
de Campus Extens
Introducció a la utilització 8, 9 i 12 de setembre de 2003
de la videoconferència
Curs d'estratègies per
22 i 29 de setembre de 2003
millorar l'ús del WebCT

8h
8h

Taula 5. Cursos prevists per al 2002-2003

b. Infraestructura
Els canvis en la infraestructura de Campus Extens durant aquest curs han estat
principalment:
-

Creació de dues aules de videoconferència a l’edifici Melchor Gaspar de Jovellanos.

-

Tancament de les aules d’ordinadors d’ús exclusiu per a l'alumnat de Campus
Extens. Fins el curs passat dues aules, una de situada al campus i l'altra a Sa Riera,
eren d’ús exclusiu per a l'alumnat amb assignatures a Campus Extens; a partir
d’enguany, i a causa del gran nombre d’alumnat matriculat, s’ha decidit obrir-les a
la totalitat de la comunitat universitària.

-

Nova ubicació de l'Oficina de Campus Extens a l’edifici Aulari (prefabricat).

c. Implementació i seguiment d’accions d’innovació
Dins les accions d’innovació dutes a terme durant aquest curs volem remarcar:
-

Consolidació de la nova estructura de materials de Campus Extens.

-

Implementació d’un projecte experimental de tutories a través de webcam amb
professorat que imparteix la seva assignatura a les seus universitàries.

-

Recerca i estudi de noves eines per a la distribució i gestió de cursos a través
d'Internet, com també l’estudi de la nova versió de WebCT.

-

Actualització estètica de les assignatures de Campus Extens Illes.

d. Difusió de la informació
Un altre dels nostres objectius era distribuir la informació. La creació del portal de difusió,
<http://campusextens.uib.es>, el curs passat, ens ha permès aconseguir aquesta fita. Gràcies
al portal hem mantingut informada la comunitat universitària de les diverses notícies i
informacions més importants pel que fa al servei, i s’ha fet tant en relació amb l'alumnat
com amb el professorat, i, fins i tot, per a qualsevol persona externa que hi estigués
interessada.
S’ha intentat activar el fòrum de discussió electrònic per debatre els temes més importants
que afecten Campus Extens, però no ha estat tan utilitzat com ens hauria agradat; per això,
el curs 2003-2004 intentarem donar-li la projecció que pensam que és necessària. De la
mateixa manera, aquest curs passat es varen repartir, especialment entre l'alumnat, fulletons
explicatius sobre la utilització de les noves tecnologies a través de Campus Extens.
S’han elaborat dossiers explicatius de Campus Extens en català, castellà i anglès amb la
finalitat de donar a conèixer el servei a les visites d'institucions i universitats nacionals i
internacionals.

e. Congressos i cursos
El personal de Campus Extens ha assistit, durant el curs 2002-2003 als congressos i cursos
següents:
• IV Congrés Multimèdia Educatiu: L'aprenentatge en entorns virtuals. Organitzat per la
UB, que tingué lloc a Barcelona del 25 al 27 de juny de 2003. (20 hores.)
• Congreso IE-2002. Inclou: VI Congreso Iberoamericano de Informática Educativa. IV
Simposio Internacional de Informática Educativa. VIII Taller Internacional de Software
Educativo. Universidad de Vigo, fet a Vigo, del 20 al 22 de novembre de 2002. (30
hores.)
• Seminari Macromedia: RICH INTERNET APPLICATIONS, que es feu a Palma dia 16
de maig de 2003.
• Curs: Internet i Noves Tecnologies per a Lingüistes. Estudi General Lul·lià, que tingué
lloc a Palma, del 15 al 19 de juliol de 2002. (25 hores.)

f. 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 primer curs dels estudis d’Infermeria. Al mateix temps s’ha organitzat el
segon curs d’aquests estudis mitjançant l’elaboració de materials didàctics, així com el
primer curs dels estudis de psicopedagogia, que s’implementaran el proper curs 2003-2004.

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.

4.4.1 Proves d'accés a la Universitat
Alumnes lliures i oficials
Curs acadèmic: 2002-2003
Convocatòria: juny
Alumnes de LOGSE
Total matriculats: 2.405

Opció
K - Cientificotecnològica
L - Ciències de la Salut
M - Ciències Socials
N - Humanitats
O - Arts
Total

Matriculats opció
Total
Dones
547
162
636
452
828
578
335
261
97
72
2,443
1,525

Aprovats
Total
Dones
481
146
572
408
761
534
299
233
81
62
2,194
1,383

Suspesos
Total
Dones
64
16
58
39
52
34
31
25
15
9
220
123

No presentats
Total
Dones
2
6
5
15
10
5
3
1
1
29
19

Matriculats opció*
Total
Dones
22.39%
6.63%
26.03% 18.50%
33.89% 23.66%
13.71% 10.68%
3.97%
2.95%
62.42%

Aprovats
Total
Dones
19.69%
5.98%
23.41% 16.70%
31.15% 21.86%
12.24%
9.54%
3.32%
2.54%
89.81% 56.61%

Suspesos
Total
Dones
2.62%
0.65%
2.37%
1.60%
2.13%
1.39%
1.27%
1.02%
0.61%
0.37%
9.01%
5.03%

No presentats
Total
Dones
0.08%
0.00%
0.25%
0.20%
0.61%
0.41%
0.20%
0.12%
0.04%
0.04%
1.19%
0.78%

Percentatges
Opció
K - Cientificotecnològica
L - Ciències de la Salut
M - Ciències Socials
N - Humanitats
O - Arts
Total

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

Alumnes lliures i oficials
Curs acadèmic: 2002-03
Convocatòria: juny
Alumnes de COU
Total matriculats: 5

Opció
A - Cientificotecnològica
B - Biosanitària
C - Ciències Socials
D - Humanisticolingüística
Total

Matriculats opció
Total
Dones
1
1
1
1
2
2
1
1
5
5

Aprovats
Total
Dones
1
1
1
1
1
1

Matriculats opció
Total
Dones
20.00% 20.00%
20.00% 20.00%
40.00% 40.00%
20.00% 20.00%
100.00%

Aprovats
Total
Dones
20.00% 20.00%
20.00% 20.00%
20.00% 20.00%
0.00%
0.00%
60.00% 60.00%

3

3

Suspesos
Total
Dones

0

0

No presentats
Total
Dones

1
1
2

1
1
2

Percentatges
Opció
A - Cientificotecnològica
B - Biosanitària
C - Ciències Socials
D - Humanisticolingüística
Total

Suspesos
Total
Dones
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

No presentats
Total
Dones
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
20.00% 20.00%
20.00% 20.00%
40.00% 40.00%

4.4.2 Proves d'accés a la Universitat
per als majors de 25 anys
Convocatòria de 2003

Opció
Cientificotecnològica
Ciències de la Salut
Ciències Socials i Jurídiques
Humanitats
Total

Matriculats opció
Total
Dones
53
13
111
73
140
80
103
61
407
227

Aprovats
Total
Dones
13
2
28
17
71
40
50
31
162
90

Suspesos
Total
Dones
31
8
72
50
44
26
37
21
184
105

No presentats
Total
Dones
9
3
11
6
25
14
16
9
61
32

Matriculats opció
Total
Dones
6.40%
1.57%
13.41%
8.82%
16.91%
9.66%
12.44%
7.37%
27.42%

Aprovats
Total
Dones
1.57%
0.24%
3.38%
2.05%
8.57%
4.83%
6.04%
3.74%
19.57% 10.87%

Suspesos
Total
Dones
3.74%
0.97%
8.70%
6.04%
5.31%
3.14%
4.47%
2.54%
22.22% 12.68%

No presentats
Total
Dones
1.09%
0.36%
1.33%
0.72%
3.02%
1.69%
1.93%
1.09%
7.37%
3.86%

Percentatges
Opció
K - Cientificotecnològica
L - Ciències de la Salut
M - Ciències Socials
N - Humanitats
Total

4.3 TÍTOLS PROPIS APROVATS PEL CONSELL DE GOVERN
Títols propis de grau
1. Estudis de primer cicle de la llicenciatura de Matemàtiques
2. Títol de Graduat en Estudis Immobiliaris
Títols propis de postgrau
3. Especialista Universitari en Finances i Comptabilitat d’Empreses Turístiques
4. Especialista Universitari en Direcció i Màrqueting d’Empreses Turístiques
5. Especialista Universitari en Anàlisi Econòmica del Turisme
6. Especialista Universitari en Planificació i Gestió d’Espais Turístics i d’Oci
7. Màster Universitari en Anàlisi i Tractament de Conflictes a la Societat Actual
8. Especialista Universitari en Coordinació de Seguretat en la Construcció
9. Especialista Universitari de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció
10. Especialista Universitari en Dret del Comerç Electrònic
11. Especialista Universitari en Disseny del Paisatge
12. Especialista Universitari en Biologia Subaquàtica
13. Màster Universitari en Gestió Empresarial de la Qualitat i el Medi Ambient.
14. Especialista Universitari en Gestió d’Empreses Financeres
Itineraris d’especialització
15. Itineraris d’especialització de la llicenciatura de Química
16. Itineraris curriculars per a la llicenciatura de Matemàtiques: Matemàtiques per a la
indústria i Matemàtiques per a l’ensenyament
Títols progressius
17. Tècnic Universitari en Enginyeria Química

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. Curs 2002-2003
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 de Ciències de l'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 I EMPRESA
Programa de doctorat sobre Economia i 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 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 DEL CURS 2002-2003 PER DEPARTAMENTS

DEPARTAMENT DE BIOLOGIA
• 8749 Ecologia litoral. Sistemes litorals (3 crèdits). A. Martínez Taberner, G. Moyà Niell
i G. Ramon Pérez de Rada.
• 8750 Ecologia litoral. Fronteres i interfases (3 crèdits). A. Martínez Taberner, G. Moyà
Niell i G. Ramon Pérez de Rada.
• 8751 Ecologia litoral. Aspectes aplicats (3 crèdits). A. Martínez Taberner, G. Ramon
Pérez de Rada i G. Moyà Niell.
• 8065 Receptors per a neurotransmissors (3 crèdits). J. Garcia Sevilla.
• 8327 Metodologia d’estudi dels receptors (3 crèdits). A. Miralles Socias i G. Olmos
Bonafè.
• 8328 Metodologia d’estudi dels sistemes de transducció del senyal lligand-receptor (3
crèdits). P. Escribá Ruiz.
• 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. Avenços conceptuals i
metodològics en ecofisiologia (3 crèdits). Miquel 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). Jaume Flexas Sans.
• 8341 Anàlisi i avaluació de programes públics amb impacte sobre el medi natural (3
crèdits). A. Bennàsar Roig.
• 9593 Biotecnologia ambiental microbiana (9 crèdits). R. Bosch Zaragoza, E. GarcíaValdés Pukkits i J. Lalucat Jo.

• 8752 Pertorbacions, conservació i gestió dels ecosistemes forestals (6 crèdits). C. Garcia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ple, A. Alemany Ferrà i M. Castelló.
9594 Avaluació d'impacte ambiental: impactes sobre el paisatge (6 crèdits). M. Morey
Andreu, L. Llorens Garcia i L. Gil Vives.
9595 Gestió de recursos costaners (3 crèdits). I. Moreno Castillo i B. Morales Nin
(IMEDEA).
8538 Infecció i immunitat (3 crèdits). S. Albertí Serrano, V. Benedí Benito i J. Gil
Sánchez.
8326 Biologia de la insularitat (3 crèdits). J. Rita Larrucea, G. Bibiloni Oliver i M. Mus
Amézquita.
8532 Genètica molecular evolutiva i humana (6 crèdits). J. Castro Ocón, A. Picornell
Rigo i M. Ramon Juanpere.
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). V. Benedí Benito, P.
Escribá Ruiz, C. Juan Clar i A. Miralles Socias.
9598 Parasitologia (3 crèdits). M. À. Miranda Chueca.
9599 Estadística i disseny d’experiments (6 crèdits). J. Cifre Llompart i M. Palmer
Vidal.

DEPARTAMENT DE BIOLOGIA FONAMENTAL I CIÈNCIES DE LA SALUT
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.
• 8074 Metabolisme lipoproteic i nutrició (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 (3 crèdits). J. Oliver Oliver.
• 8747 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.

Ciències Mèdiques Bàsiques
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.
• 8747 Teixit adipós marró 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: Dra. C. Crespí, Dra. J. M. Ferrer, Dr. J. Iglesias, Dr. J.
Milà i Dr. J. Pons.
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.
• 9834 Hipertensió arterial. Aspectes epidemiològics i fisiopatogènics (3 crèdits). Dr. J.
Forteza-Rey.
Nutrició Molecular
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.
• 8074 Metabolisme lipoproteic i nutrició (3 crèdits). I. Lladó Sampol.
• 7905 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 (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.
Nutrició i Metabolisme
• 8852 Alimentació, dietètica i alteracions nutricionals (3 crèdits). Coordinadors: J. SalasSalvadó (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 i F. Vidal.
• 8855 Alimentació animal (3 crèdits, UB). M. Esteve.
• 8392 Biotecnologia dels aliments fermentats i del vi (3 crèdits, URV). A. Bordons
(coordinador).
• 8393 Composts fenòlics del raïm i del vi i els seus efectes en la salut (3 crèdits, URV).
A. Zamora.
• 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.
• 8455 Genòmica com a eina d’estudi del metabolisme (3 crèdits, URV). S. García-Vallvé,
M. A. Montero i A. Romeu.
• 8860 Genètica molecular de la nutrició (6 crèdits, UIB). C. Picó, A. Proenza, F. Serra i
A. Palou.
• 8074 Metabolisme lipoproteic i nutrició (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.
• 8865 Perspectives de la nutrició i seminaris d’investigació (3 crèdits, UIB-URV-UB).
Coordinadors: M. Alemany (UB), A. Palou (UIB), A. Bordons (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.
• 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.
• 8457 Regulació de l'expressió gènica per nutrients. Models experimentals (6 crèdits,
UIB). P. Oliver, J. Ribot, A. M. Rodríguez.
DEPARTAMENT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
1. METODOLOGIA I CONCEPTES BÀSICS
• 8734 La documentació en educació en l’època d’Internet (3 crèdits). J. Sureda Negre.

•

8458 L’anàlisi de clústers aplicada a la investigació de les necessitats socials i educatives
(3 crèdits). L. Ballester Brage.
2. FONTS I MÈTODES A L’ÀREA DE TEORIA I HISTÒRIA DE L’EDUCACIÓ
• 8459 La construcció social de la funció docent (3 crèdits). B. Sureda Garcia.
• 8460 Teoria de l’educació: estat de la qüestió i delineaments d'investigació (3 crèdits).
A. Colom Cañellas.
• 8461 La investigació historicoeducativa: tendències emergents (3 crèdits). F. Comas
Rubí.
• 8880 La influència de les metodologies en el disseny dels models humans i educatius (3
crèdits). V. Jasso Garau.
3. EDUCACIÓ INTERCULTURAL PER AL DESENVOLUPAMENT
• 8881 La recerca en educació intercultural (3 crèdits). J. Vallespir Soler.
• 8514 Educació per al desenvolupament (3 crèdits). H. Domingo Palomares.
4. DESENVOLUPAMENT PSICOLÒGIC I EDUCACIÓ
• 8882 Ciència, psicologia i gènere. La construcció de la identitat de gènere (3 crèdits). J.
Colom Bauzà.
• 8462 Formació i desenvolupament de l’autoconcepte en la infància-adolescència (3
crèdits). I. Sureda Garcia.
5. EDUCACIÓ I DIVERSITAT
• 8766 El desenvolupament de la comunicació en els nins amb deficiència mental (3
crèdits). J. Pérez Castelló.
• 8883 Els suports per a una escola inclusiva (3 crèdits). J. J. Muntaner Guasp.
• 8463 Els processos de reforma, canvi i innovació educativa (3 crèdits). M. R. Rosselló
Ramon.
• 8464 La resposta a les necessitats educatives especials en el marc de l’atenció a la
diversitat (3 crèdits). S. Verger Gelabert.
6. NOUS ESPAIS DE FORMACIÓ I EDUCACIÓ
• 8465 Temes transversals i educació. Repercussió en la qualitat de vida (3 crèdits). C.
Fernández Bennàssar.
• 8887 Educació museística i patrimonial en l’àmbit no formal (3 crèdits). I. Pastor Homs.
7. ESCOLA I PERSPECTIVES D’INVESTIGACIÓ
• 8466 Investigació i gestió educativa (3 crèdits). J. Oliver Jaume.
• 8467 La investigació etnogràfica de la vida quotidiana a l’escola (3 crèdits). M. I. Pomar
Fiol.
• 8775 La investigació-acció per a la transformació de la pràctica docent (3 crèdits). D.
Forteza Forteza.
• 8468 Els itineraris: resposta al fracàs (?) de l’escola comprensiva? (3 crèdits). B.
Quetgles Pons.
8. LLENGUA, LITERATURA INFANTIL I EDUCACIÓ
• 8509 Literatura infantil i experiència cognitiva (3 crèdits). G. Janer Manila.
• 8469 Llenguatge escrit, cultura i educació (3 crèdits). R. Bassa Martín.
9. REPENSAR, AVALUAR I CONSTRUIR LA QUALITAT EN LA PRIMERA
INFÀNCIA (0-6 ANYS)
• 8470 Repensar, avaluar i construir la qualitat en la primera infància (3 crèdits). M. A.
Riera Jaume.
• 8894 Anàlisi de les situacions d’ensenyament-aprenentatge al segon cicle d’educació
infantil (3 crèdits). M. L. Mir Pozo.
10. SOCIOLOGIA DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA

•

8471 La pràctica esportiva dels joves mallorquins (6 crèdits). P. Palou Sampol i F. X.
Ponseti Verdaguer.
11. LA VIOLÈNCIA A L’ESCOLA
• 8472 La violència escolar: concepte (3 crèdits). C. Orte Socias.
• 8473 La violència escolar: diagnòstic (3 crèdits). C. Touza Garma.
• 8474 La violència escolar: intervenció (3 crèdits). P. Ferrà Coll.
12. EDUCACIÓ MUSICAL I PLÀSTICA
• 8475 Bases metodològiques de l’educació musical (3 crèdits). P. Tur Mayans.
• 8898 La utilització bicromàtica com a recurs expressiu en la imatge plàstica (3 crèdits).
Dra. A. Dols Company.
13. LÍNIA EN INVESTIGACIÓ, EN FORMACIÓ I TREBALL
• 8770 La formació i la inserció sociolaboral (3 crèdits). F. Salvà Mut.
• 8476 Anàlisi de necessitats formatives (3 crèdits). M. F. Oliver Trobat.
Educació ambiental
Contingut del programa:
Assignatures obligatòries
• 9363 Fonts d’informació i documentació en educació ambiental (3 crèdits). Coordinador:
J. Sureda Negre.
• 9364 Tècniques d’investigació i avaluació de la qualitat aplicades a l’educació ambiental
(4 crèdits). Coordinadors: J. Gutiérrez, J. Benayas.
• 9365 Models d’educació ambiental (3 crèdits). Coordinadors: R. M. Pujol, A. M. Geli.
Assignatures optatives
• 9532 Models d’aprenentatge i estratègies d’educació ambiental (3 crèdits). Coordinador:
E. Garcia.
• 9533 Educació per a la sostenibilitat i desenvolupament comunitari (3 crèdits).
Professors: A. Calvo Sastre i P. Meira.
• 9534 Comportament humà i medi ambient (3 crèdits). Coordinador. J. A. Corraliza.
• 9535 Processos de percepció, comprensió i comunicació en el camp ambiental (3
crèdits). Coordinador: A. Pou Royo.
• 9536 Educació, societat, tecnologia i medi ambient (3 crèdits). Coordinadors C.
Barroso, R. Hernández del Águila.
• 9537 Educació ambiental i sostenibilitat local. Desenvolupament d’estratègies
d’educació ambiental (3 crèdits). Coordinador: L. Iglesias.
• 9538 Anàlisi i elaboració de programes i materials de divulgació científica i ambiental
(3 crèdits). Coordinador: T. Escales.
• 9539 Ecoauditories educatives (3 crèdits). Coordinador: P. Aznar.
Tecnologia educativa
Cursos obligatoris
•
9540 La formació flexible entre l’ensenyament presencial i l’educació a distància:
models i experiències. Coordinació: J. Salinas Ibáñez (UIB) (3 crèdits, anual,
fonamental).
•
9541 Investigació en tecnologia educativa: camps d’investigació. Coordinació: J.
Cabero (US) (3 crèdits, anual, metodològica).
•
9542 Virtualitat i ensenyament. Coordinació: F. Martínez (UM) (3 crèdits, anual,
fonamental). TIC i globalització. La relativització de l’espai i del temps.
•
9543 El nou rol del professor en entorns tecnològics. Coordinació: M. Gisbert (URV)
(3 crèdits, anual, fonamental).
Cursos optatius

•
•
•
•
•
•
•
•

9544 Formació i tecnologies de la informació. Les tecnologies de la informació en
l’àmbit no formal. Coordinador: Á. P. González Soto (URV).
9545 Metodologia en la investigació en tecnologia educativa. Coordinador: B. Jiménez
(URV) (3 crèdits, anual, metodològica).
9546 Noves eines per als entorns virtuals d’educació. Coordinador: A. Gómez Skarmeta
(UM) (3 crèdits, anual, fonamental).
9547 La comunicació educativa en els nous entorns de formació. Coordinadora: A. Pérez
Garcias (UIB) (3 crèdits, anual, fonamental).
9548 Eines i entorns de treball cooperatiu. Coordinació: M. P. Prendes (UM) (3 crèdits,
anual, fonamental).
9549 L’avaluació de mitjans i materials d’ensenyament. Coordinació: J. Barroso (US) (3
crèdits, anual, fonamental).
9248 La inserció curricular de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Coordinador: S. Urbina Ramírez (UIB) (3 crèdits, anual, fonamental).
9249 Formació de professors i noves tecnologies. Coordinadora: R. Romero (US) (3
crèdits, anual, fonamental).

DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA
• 8100 Turisme i territori: els impactes (4 crèdits). C. Picornell Bauzà.
• 8600 Nous models de desenvolupament turístic (6 crèdits). P. Salvà Tomàs.
• 8601 Turisme i recreació al medi natural (6 crèdits). M. Blázquez Salom.
• 8602 Cultura popular i territori a les illes Balears (6 crèdits). A. Ginard Bujosa.
• 8604 Les xarxes de transport i comunicacions: anàlisi metodològica i fluxos (5 crèdits).
J. M. Seguí Pons.
• 8606 Caracterització del clima històric a partir de fonts documentals i estadístiques (5
crèdits). M. Grimalt Gelabert i M. Laita Ruiz de Asúa.
• 8609 Repercussions de la PAC (política agrària comunitària) en l’agricultura de les illes
Balears (5 crèdits). J. Binimelis Sebastián.
• 8721 Geomorfologia estructural (3 crèdits). B. Gelabert Ferrer i J. Giménez Garcia.
• 8758 Dinàmica de sistemes platja-duna (4 crèdits). J. Servera Nicolau.
• 8874 Problemàtica mediambiental del carst (4 crèdits). J. Fornós Astó.
• 8875 Els canvis socials del turisme: una visió geogràfica (4 crèdits). M. Seguí Llinàs.
• 8477 La gestió dels recursos hídrics (3 crèdits). C. García García.
• 8390 Ordenació del territori i política sanitària (3 crèdits). J. M. González Pérez.
• 8479 L'arquitectura del territori: natura i cultura (3 crèdits). P. Brunet Estarellas.
• 8480 Estratigrafia seqüencial i plataformes carbonatades (4 crèdits). L. Pomar Gomà.
DEPARTAMENT DE CIÈNCIES HISTÒRIQUES I TEORIA DE LES ARTS
• 8481 La guerra de Successió a la corona d’Espanya (3 crèdits). J. Juan Vidal.
• 8103 La concepció tràgica de la història de Tucídides (3 crèdits). J. J. Torres Esbarranc.
• 8482 Finances i fiscalitat medieval (3 crèdits). P. Cateura Bennàsser.
• 9730 Anàlisi de contingut de premsa (3 crèdits). M. Duran Pastor.
• 8108 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.
8590 La premsa, la ràdio i la televisió des d’una perspectiva històrica (3 crèdits). S.
Serra Busquets.
9584 Historiografia de la història de l’art i problemàtica metodològica (3 crèdits). C.
Cantarellas Camps.
8485 Art i teoria de la imatge (3 crèdits). F. J. Falero Folgoso.
8588 L’espai escènic de l’arquitectura en el còmic (3 crèdits). F. Lladó Pol.
9587 Esclavatge i conflictes a la Mediterrània (segles II-I a. C.) (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.

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA
Matemàtiques
• 8499 Tecnologia, ètica i informàtica (4 crèdits). Llorenç Valverde Garcia.
• 8487 De la neurona al saber (3 crèdits). Josep Miró Nicolau.
• 8488 Raonament prelògic (3 crèdits). Josep Miró Nicolau i Margarita Miró Julià.
• 8943 Introducció a la biologia computacional (3 crèdits). Francesc Rosselló Llompart.
• 8944 Models matemàtics dels biopolímers (3 crèdits). Mercè Llabrés Segura, Francesc
Rosselló Llompart.
• 8708 t-operadors i uninormes (3 crèdits). Margalida Mas Grimalt i Joan Torrens Sastre.
• 9795 Operadors idempotents (3 crèdits). Margalida Mas Grimalt i Joan Torrens Sastre.
• 8489 Uninormes i t-operadors suaus en una cadena finita (3 crèdits). Miquel Monserrat
Antich.
• 8712 Equacions funcionals (3 crèdits). Gaspar Mayor Forteza.
• 8945 Introducció a la computació amb ADN (3 crèdits). Josep Miró Julià.
• 7855 Tècniques de recerca (3 crèdits). Josep Miró Julià.
• 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.
• 8491 Anàlisi de senyal amb ondetes (4 crèdits). Arnau Mir Torres.
• 8698 Modelització de corbes i superfícies I: corbes (3 crèdits). Manuel González Hidalgo
i Arnau Mir Torres.
• 8707 Modelització de corbes i superfícies II: superfícies (3 crèdits). Manuel González
Hidalgo i Arnau Mir Torres.
• 8699 Deformacions d'objectes (4 crèdits). Manuel González Hidalgo i Arnau Mir Torres.
• 8714 Cicles límit en sistemes dinàmics (3 crèdits). Rafael Prohens Sastre.
Informàtica
• 8499 Tecnologia, ètica i informàtica (4 crèdits). L. Valverde Garcia.

• 8703 Visió per ordinador (3 crèdits). Jairo Rocha Cárdenas.
• 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, Gabriel Fiol Roig.
• 8718 Operadors «fuzzy» i integrals «fuzzy» discretes (3 crèdits). Tomasa Calvo Sánchez.
• 8492 Introducció als formalismes estocàstics per a l’avaluació dels sistemes informàtics i
telemàtics (3 crèdits). Carlos Juiz García.
• 8695 Robòtica mòbil I: vehicles autònoms terrestres (3 crèdits). Gabriel Oliver Codina.
• 8702 Image Synthesis and Computer Animation (4 crèdits). Yuhua Luo.
• 8518 Cooperative Design in 3D Computer Graphics (3 crèdits). Yuhua Luo.
• 8216 Collision Detection in Computer Graphics (3 crèdits). Yuhua Luo.
• 8389 Imatges mèdiques digitals (3 crèdits). Francisco J. Perales López.
• 8437 Models biomecànics del cos humà: tècniques i animació (3 crèdits). Francisco J.
Perales López i Ramon Mas Sansó.
• 7853 Modelització d'objectes 3D a partir de seqüències d'imatges (3 crèdits). Francisco J.
Perales López.
• 8493 Anàlisi i disseny de software reusable (3 crèdits). Gabriel Fontanet Nadal.
• 9993 Teoria de la transmissió digital (4,5 crèdits). Guillem Femenias Nadal.
• 8491 Anàlisi de senyal amb ondetes (4 crèdits). Arnau Mir Torres.
• 8698 Modelització de corbes i superfícies I: corbes (3 crèdits). Manuel González Hidalgo
i Arnau Mir Torres.
• 8707 Modelització de corbes i superfícies II: superfícies (3 crèdits). Manuel González
Hidalgo i Arnau Mir Torres.
• 8699 Deformacions d'objectes (4 crèdits). Manuel González Hidalgo i Arnau Mir Torres.
• 8494 Modelització de sistemes informàtics i telemàtics amb xarxes de cues (3 crèdits).
Ramon Puigjaner Trepat.
• 8495 Modelització de sistemes d’informació de temps real (3 crèdits). Ramon Puigjaner
Trepat.
• 8496 Confidencialitat i autenticitat en els sistemes d'informació (4 crèdits). Llorenç
Huguet Rotger, Josep Lluís Ferrer Gomila.
• 8497 Seguretat en xarxes de comunicacions (4 crèdits). Josep Lluís Ferrer Gomila.
• 8946 Calibració de càmeres: obtenció de coordenades tridimensionals a partir de la
imatge (3 crèdits). Yolanda González Cid.
• 8945 Introducció a la computació amb ADN (3 crèdits). Josep Miró Julià.
• 7855 Tècniques de recerca (3 crèdits). Josep Miró Julià.
• 8711 Models matemàtics dins la biologia (3 crèdits). Bartomeu Coll i Vicens, Rafael
Prohens Sastre.
• 8498 Alguns models matemàtics aplicats a l’anàlisi d’imatges (3 crèdits). Bartomeu Coll
Vicens.
• 8634 Teoria del mostreig d'imatges segons Shannon i Rougé (3 crèdits). Jean-Michel
Morel.
• 8635 Un model estocàstic d’anàlisi d’imatges per imatges naturals (3 crèdits). JeanMichel Morel.
• 8636 Teoria de la Gestalt i algorismes sense paràmetres (3 crèdits). Jean-Michel Morel.
• 8487 De la neurona al saber (3 crèdits). Josep Miró Nicolau.
• 8488 Raonament prelògic (3 crèdits). Josep Miró Nicolau i Margarita Miró Julià.
• 8489 Uninormes i t-operadors suaus en una cadena finita (3 crèdits). Miquel Monserrat
Antich.

• 8637 Caracterització de la càrrega en sistemes de temps discret (3 crèdits). Sebastià
Galmés Obrador.
DEPARTAMENT DRET PRIVAT
A) Cursos de caràcter bàsic
• 8952 Correctius de l’automatisme en l’aplicació del Dret (4 crèdits). Prof.: J. A. Torres
Lana.
• 8953 El principi d’irretroactivitat i la seva aplicació pràctica (4 crèdits). Prof.: B. Verdera
Izquierdo.
• 8954 Dret de la UE i fonts del Dret espanyol (4 crèdits). Prof.: G. Robles Morchón.
• 8955 Taller d’interpretació i argumentació jurídica (6 crèdits). Prof.: M. N. Tur Faúndez i
P. Grimalt Servera.
B) Cursos de caràcter metodològic
• 8154 Metodologia del Dret i interpretació jurídica (4 crèdits). Prof.: S. Urbina Tortella.
• 9649 Objectius i mètodes en l’ensenyament del Dret (3 crèdits). Prof.: S. Cavanillas
Múgica.
• 8956 Els aspectes metodològics i formals generals dels treballs d’investigació (4 crèdits).
Prof.: J. Á. Torres Lana i S. Cavanillas Múgica.
C) Cursos de coneixements avançats
• 8227 El desistiment unilateral com a mecanisme de protecció al consumidor (4 crèdits).
Prof.: P. A. Munar Bernat.
• 8384 Aspectes jurídics del comerç electrònic, certificats i autoritats de certificació (4
crèdits). Prof.: A. Martínez Nadal.
• 8830 Els drets d’aprofitament per torn (4 crèdits). Prof.: P. A. Munar Bernat.
• 8837 El nou procés civil. Processos declaratius ordinaris en la Llei 1/2000, de 7 de gener
(3 crèdits). Prof.: I. Tapia Fernández.
• 8846 El contracte de reserva de places d’allotjament en règim de contingent (4 crèdits).
Prof.: A. Martínez Nadal.
• 9798 La protecció jurídica de l’agent comercial (4 crèdits). Prof.: J. Flaquer Riutort.
• 8958 Operacions de reestructuració empresarials (3 crèdits). Prof.: G. Alcover Garau.
• 8960 El procés d’execució civil en la Llei 1/2000 (3 crèdits). Prof.: C. Gutiérrez
González.
• 8638 La compravenda internacional de mercaderies (4 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.
• 8640 El Dret agrari de les Illes Balears: els contractes agraris del Dret Civil balear (3
crèdits). F. Llodrà Grimalt.
• 8642 La nova Llei de marques de 2001 (4 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.
DEPARTAMENT DE DRET PÚBLIC

• 8832 Incidència del Dret comunitari en el Dret internacional privat dels Estats membres, i
en particular en el Dret internacional privat espanyol I (3 crèdits). Professor: L. Garau
Juaneda.
• 8834 L’harmonització fiscal al si de la Unió Europea (3 crèdits). Professora: C.
Fernández González.
• 9818 El sistema de fonts del Dret comunitari europeu: desenvolupament jurisprudencial
(3 crèdits). Professora: R. Huesa Vinaixa.
Cursos addicionals oferts pel Departament:
• 8648 Esportistes professionals (4 crèdits). Professora: R. Roqueta Buj.
• 8649 La qualificació de nul·litat de l'acomiadament (4 crèdits). Professor: C. Riera
Vayreda.
• 8654 Prevaricació de funcionari públic (4 crèdits). Professor: G. Garcias Planas.
• 8655 Reflexions sobre els delictes patrimonials. En especial, anàlisi dels delictes de furts,
apropiació indeguda, estafa, danys, administració deslleial i insolvència punibles (4
crèdits). Professor: E. Ramon Ribas.
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I EMPRESA
• 8270 Distribució dels serveis turístics (3 crèdits). A. Serra Cantallops.
• 8273 Matemàtica actuarial I (3 crèdits). E. Munar Muntaner.
• 8274 Comptabilitat de societats avançada (3 crèdits). C. Pomar Castellano.
• 8282 Govern corporatiu i control de l’empresa (3 crèdits). R. Crespí Cladera.
• 8286 Anàlisi i viabilitat de les tècniques de valoració ambiental. Aplicacions al turisme (4
crèdits). E. Aguiló Pérez i A. Riera Font.
• 8287 Economia de les Balears (3 crèdits). A. Aguiló Lluna.
• 8344 Plantejaments generals de l’economia ecològica (3 crèdits). C. Manera Erbina.
• 8349 Mercat de valors (3 crèdits). V. Moratal Oliver.
• 8729 Tòpics d’economia financera (3 crèdits). G. Lozano Arnica.
• 8730 Gestió de qualitat II (3 crèdits). M. A. Robledo Camacho.
• 8731 Temes en economia pública (4 crèdits). J. C. Rosselló Villalonga.
• 8733 La dimensió ecològica del màrqueting (3 crèdits). M. A. Garcia Sastre.
• 8782 Casos de Macroeconomia I: aplicacions a problemes turístics i mediambientals (3
crèdits). J. Rey-Maquieira Palmer.
• 8785 La dona i l’economia, segles XIX i XX (3 crèdits). J. M. Escartín Bisbal.
• 8787 Personnel Economics for Managers (3 crèdits). A. Calveras Maristany.
• 8792 La informació comptable en les empreses d’economia solidària (3 crèdits). A.
Socias Salvà.
• 8793 Mercat turístic balear (4 crèdits). A. Sastre Albertí.
• 8795 Teoria de jocs. Jocs en forma extensiva (4 crèdits). D. Cardona Coll.
• 8932 El finançament autonòmic (3 crèdits). J. Mir Obrador.
• 8940 Elaboració i tractament d’enquestes de turisme (3 crèdits). F. Sastre Albertí.
• 8964 Anàlisi de sèries temporals econòmiques (3 crèdits). A. Sansó Rosselló.
• 8965 Behavioral economics and experimental analysis in the firm (3 crèdits). C. Solà
Belda.
• 8967 Economia industrial avançada: models teòrics (3 crèdits). M. Tugores Ques.
• 8969 Espais mètrics, estructures algebraiques i topologia matemàtica en l’economia del
benestar (4 crèdits). A. Spadaro.
• 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 (4 crèdits). R. Pascual Gasco.

•
•
•
•
•
•

8973 Sector econòmic de les telecomunicacions (3 crèdits). J. I. Aguiló Fuster.
8656 Comptabilitat mediambiental (3 crèdits). A. Llull Gilet.
8657 Corporate Finance (3 crèdits). S. Brusco.
8658 Els nous reptes del sistema financer (3 crèdits). M. Payeras Llodrà.
8659 Entrepreneurship (3 crèdits). F. J. Batle Lorente.
8660 Introducció a la història econòmica d’Amèrica Llatina (1820-2000) (4 crèdits). G.
A. López Nadal i D. Ginard Feron.
• 8661 Metodologia de la investigació per als diferents camps d’economia (3 crèdits). A.
Socias Salvà.
DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA I LINGÜÍSTICA GENERAL
Curs 2002-2003
• 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.
• 8409 El conte modernista (3 crèdits). P. Rosselló Bover.
• 8410 Els criteris d’edició filològica de textos 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). J. 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
Curs 2002-2003
• 8686 El Barroc enfront del Renaixement: art i literatura (4 crèdits). M. I. López
Bascuñana.
• 8595 La tradició clàssica a la literatura espanyola (4 crèdits). M. C. Bosch Juan.
• 8666 La poesia de Juan Ramón Jiménez (1900-1954) (3 crèdits). A. del Olmo Iturriarte.
• 8255 La predicació sagrada en el Segle d’Or (4 crèdits). J. Garau Amengual.
• 8668 Del teatre al cinema: algunes reflexions (3 crèdits). P. Trapero Llobera.
• 8669 Presència de Cervantes a la literatura romàntica alemanya (4 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.
• 8421 Fernando Pessoa (4 crèdits). P. Cuadrado Fernández.
• 8671 Estudi lexicomètric, estilístic i estructural de textos literaris (3 crèdits). G. Jordà
Lliteras.
• 8673 Dona i escriptura: la literatura espanyola actual (1939-1975) (3 crèdits). M. Payeras
Grau.
• 8692 La crònica modernista: viatgers i somiadors de final de segle (4 crèdits). L. M.
Fernández Ripoll.
• 8974 Mètodes d’investigació en l’aprenentatge de llengües (3 crèdits). M. Juan Garau.
• 8975 Gertrudis Gómez de Avellaneda (3 crèdits). J. Servera Baño.
• 8674 La literatura satírica medieval francesa (3 crèdits). C. Vicens Pujol.
• 8675 Eines informàtiques en l’aprenentatge de llengües, la traducció i la recerca
intertextual (3 crèdits). C. Calafat Ripoll.
• 8676 L’ensenyament del llatí durant el Renaixement humanístic (3 crèdits). C. Terrassa
Montaner.
• 8677 Principis i fonaments de lingüística històrica hispànica (3 crèdits). A. Enrique Arias.
• 8678 Lèxic del llatí vulgar i etimologia romànica (3 crèdits). M. A. Fornés Pallicer.
• 8679 Materials i disseny curricular en l’ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa.
Recerca a l’aula (3 crèdits). J. Salazar Noguera.
DEPARTAMENT DE FILOSOFIA
• 8247 Classificació, biologia i ontologia (4 crèdits). A. Berga Oliver.
• 8423 Ètica de la ciència (4 crèdits). A. Ambrogi Álvarez.
• 9344 Hermenèutica i desconstrucció II (4 crèdits). J. L. Vermal Beretta.
• 9345 Diàleg entre filosofia i poesia II (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.
• 9348 La historicitat (4 crèdits). G. Amengual Coll.
• 8977 Societat del coneixement i societat del risc (4 crèdits). J. L. Luján López.
• 9349 Lectura del Timeu de Plató (3 crèdits). F. Casadesús Bordoy.
• 8979 Sociologia del treball: gènere i relacions laborals en el postfordisme (4 crèdits). M.
A. Carbonero Gamundí.
• 9431 El Déu d’Abraham i el Déu dels filòsofs (Maimònides, Spinoza) (3 crèdits). M.
Beltran Munar.
• 8828 Teoria estètica de T. W. Adorno (3 crèdits). M. Cabot Ramis
DEPARTAMENT DE FÍSICA
• 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.
• 9432 Simulació numèrica de circulacions atmosfèriques (3 crèdits). R. Romero March.
• 8803 Inestabilitats en fluids geofísics (3 crèdits). S. Alonso Oroza.
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8980 Tècniques estadístiques en climatologia (3 crèdits). J. A. Guijarro Pastor.
8981 Capa límit atmosfèrica i circulacions mesoescalars a nivells baixos (3 crèdits). J.
Cuixart Rodamilans.
9433 Introducció a la relativitat general I (3 crèdits). L. 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). Alícia M. Sintes Olives.
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. Balle Monjo.
8809 Dinàmica d’estructures espaciotemporals (5 crèdits). E. Hernández Garcia, O. Piro
i M. San Miguel Ruibal.
8810 Sistemes dinàmics (3 crèdits). O. Piro i E. Hernández Garcia.
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 i E. Isern Riutort.
9441 Disseny de circuits microelectrònics analògics (3 crèdits). M. Roca Adrover i J. L.
Rosselló Sanz, S. Bota Ferragut.
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. L.
Rosselló Sanz.
8816 Dispositius electrònics VLSI (3 crèdits). E. Garcia Moreno.
8983 Efecte de l’interconnexionatge 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 (FPGA)
(3 crèdits). J. Segura Fuster i S. Bota Ferragut.
8806 Models microscòpics del nucli (4 crèdits). M. Casas Ametller , F. Garcias Gomila,
A. Puente Ferrà i L. Serra Crespí.
9444 Teoria de la informació i sistemes quàntics (4 crèdits). M. Casas Ametller, F.
Garcias Gomila, A. Plastino i A. Puente Ferrà.
8431 Agregats atòmics (3 crèdits). M. Casas Ametller, F. Garcias Gomila i L. Serra
Crespí.
8433 Punts quàntics i nanoestructures bidimensionals (3 crèdits). A. Puente Ferrà i L.
Serra Crespí.

DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA
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). G. García de la
Banda.
• 8984 El moviment dels tractaments amb suport empíric: de la recerca a la pràctica clínica
(3 crèdits). M. Tortella Feliu.
• 8985 Trastorns per dèficit d’atenció amb hiperactivitat: innovacions en la recerca (3
crèdits). M. Servera Barceló.
• 8354 Elaboració de recursos multimèdia per a la recerca en psicologia (3 crèdits). J.
Llabrés Bordoy.
• 8986 Teoria del caos i comportament dels sistemes dinàmics: cap a una millor
comprensió dels processos de canvi en psicologia (3 crèdits). X. Bornas Agustí.
• 8987 Elaboració, aplicació i validació de programes d’intervenció en psicologia clínica i
de la salut (3 crèdits). F. J. Pérez Pareja.
• 8988 Psicobiologia de les emocions i del dolor. P. Montoya Jiménez.
• 8365 Psicofarmacologia clínica (3 crèdits). M. Roca Bennàsar.
• 8373 Psicologia de l’art (3 crèdits). G. Marty Broquet; professor col·laborador: J. Muñiz
Fernández.
• 8990 Burnout i percepció de la interacció en les organitzacions (3 crèdits). M. A.
Manassero Mas.
• 8991 Qualitat de vida laboral: aspectes psicosocials (3 crèdits). M. E. Garcia Buades.
• 8378 L’enquesta sociològica i els sondeigs d’opinió (3 crèdits). M. Gili Planas.
• 8379 Incorporant la perspectiva de gènere: anàlisi des de la psicologia social (3 crèdits).
V. Ferrer Pérez.
• 8439 Violència de gènere i misogínia (3 crèdits). E. Bosch Fiol.
• 8441 Introducció a l’avaluació forense en psicologia jurídica (3 crèdits). C. Borràs
Sansaloni.
• 8442 Aproximació psicològica a la presa de decisions (3 crèdits). J. T. Escudero López,
A. Gomila Benejam i J. L. Cañas Delgado.
• 8443 Anàlisi d’estructures covariants (3 crèdits). A. Sesé.
• 8553 Avaluació psicofisiològica dels dèficits atencionals (3 crèdits). F. Barceló Galindo.
• 9445 Dormir i somniar: cognició i neuropsicologia (3 crèdits). A. Garcia Mas i A. Vela
Bueno.
• 9446 Recorregut històric de l’estudi dels fenòmens perceptius (3 crèdits). E. Munar Roca.
• 9447 Indefensió, estils atribucionals, benestar psicològic i salut (3 crèdits). M. A.
Martínez-Abascal.
• 9448 Anàlisi de supervivència (3 crèdits). A. Palmer Pol.
• 9449 Les relacions entre llenguatge i pensament (3 crèdits). A. Gomila Benejam i M.
Sotillo Méndez.
DEPARTAMENT DE QUÍMICA
• 8650 Anàlisi de riscs i control de punts crítics (3 crèdits). S. Simal Florindo.
• 8651 Conservació d’aliments (3 crèdits). C. Rosselló Matas.
• 8628 Fibra alimentària i nutrició (3 crèdits). A. Femenia Marroig.
• 9817 Contaminació de la mar per hidrocarburs (3 crèdits). J. R. Bergueiro López.
• 8556 Comunicació química. El llenguatge de les feromones (3 crèdits). A. Llobera Balle.
• 8174 Química de sòlids (3 crèdits). C. Otero Areán.
• 8652 Materials microporosos (3 crèdits). G. Turnes Palomino.
• 9340 Química bioinorgànica del N2 i O2 (3 crèdits). J. J. Fiol Arbós.
• 9629 Química de coordinació de lantànids i actínids (3 crèdits). A. Terron Homar.

• 9050 Introducció a la química mèdica (3 crèdits). Á. García Raso.
• 8178 Química teòrica en ordinadors personals (6 crèdits). F. Muñoz Izquierdo i J. Frau
Munar.
• 8904 Cinètica enzimàtica (3 crèdits). B. Vilanova Canet.
• 8630 Sòlids macromoleculars: propietats tecnològiques (3 crèdits). A. Roig Muntaner.
• 8631 Espectroscòpia ultraviolada. Aplicacions en química i biologia (3 crèdits). J.
Donoso Pardo.
• 8993 Importància i estudi dels materials filmògens en les obres d’art (3 crèdits). J. Palou
Franco.
• 8905 La química dins l’art i l’arqueologia (3 crèdits). C. Genestar Julià.
• 8448 Introducció a les tècniques d’automatització del laboratori (6 crèdits). V. Cerdà
Martí i J. Estela Ripoll.
• 8995 Quimiometria (3 crèdits). R. Forteza Coll.
• 8996 Recursos didàctics per a l’ensenyament-aprenentatge de la química (3 crèdits). J.
Estella Escudero.
• 8997 Urolitiasi i altres biomineralitzacions patològiques (6 crèdits). F. Grases Freixedas i
J. March Isern.
• 8558 Química supramolecular (6 crèdits). P. Ballester Balaguer i A. Costa Torres.
• 8559 Química orgànica computacional (3 crèdits). P. Deyà Serra.
• 8560 Síntesi asimètrica i catàlisi asimètrica en síntesi orgànica (3 crèdits). J. Saá
Rodríguez.
• 8561 La praxi del mètode científic en química orgànica (3 crèdits). J. Morey Salvà.
• 8912 La fusió termonuclear com a font d’energia: aspectes tècnics, mediambientals i
econòmics (3 crèdits). Á. Pérez-Navarro. Universitat Politècnica de València.
• 8449 Electroquímica de sòlids (3 crèdits). J. Santos Peña.
• 8797 Química atmosfèrica (3 crèdits). F. Mas Torres.
Química teòrica
• 8572 Fonaments (3 crèdits). I. Nebot i J. Ugalde.
• 8573 Mètodes de la química quàntica (3 crèdits). R. Caballol i M. Sola.
• 8574 Tècniques computacionals (3 crèdits). J. J. Novoa i A. Largo.
• 8575 Grups de sectors, superfícies, sòlids. Catàlisi heterogènia (3 crèdits, opt.). F. Illas i
J. M. Ricart.
• 8576 Dinàmica de les reaccions químiques (3 crèdits, opt.). J. M. Lluch i J. M. Alvariño.
• 8577 Espectroscòpies. Fotoquímica (3 crèdits, opt.). M. Merchan i T. Borondo.
• 8578 Modelització molecular (3 crèdits, opt.). E. Sánchez, J. Frau Munar i J. Andrés.

4.6 CAMPUS VIRTUAL COMPARTIT
El Campus Virtual Compartit (CVC) és una iniciativa del Grup 9 de Universitats (G-9),
amb l’objectiu de potenciar la mobilitat virtual entre 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.
A continuació s’exposen les dades més significatives del Campus Virtual Compartit
(CVC), iniciativa del Grup 9 Universitats (G-9) durant el curs acadèmic 2002-03:
 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 la Universitat de les Illes Balears.
S’ha de ressaltar que la Universitat de Castella la Manxa i la Universitat
d’Extremadura són incloses en el CVC, però durant aquest curs acadèmic no han
ofert cap assignatura.
 El nombre total d’assignatures ofertes durant el 2002-03 ha estat de 23, de les
quals quatre són de la Universitat de les Illes Baleares (Història del Pensament
Econòmic, Educació de Superdotats, Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació,
Introducció a les Possibilitats Educatives a la Xarxa)
 El nombre de professorat que ha participat en el CVC ha estat de 28, ja que la
docència de cinc assignatures s’ha fet de forma compartida.
 El nombre total d’alumnat matriculat de la UIB a les assignatures del CVC ha
estat de 104.
 De les assignatures impartides per professorat de la UIB, el
matriculats ha estat el següent: Història del Pensament Econòmic:
matriculats; Introducció a les Possibilitats Educatives a la Xarxa:
matriculats; Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació: 58 alumnes
Educació de Superdotats: 42 alumnes matriculats.

nombre de
48 alumnes
60 alumnes
matriculats;

 S’ha de recordar que, per al curs 2003-04, les assignatures del CVC han sofert un
increment i passen de ser 23 a 41. L’oferta de la UIB també ha tengut un increment:
de quatre ha passat a sis. Aquestes assignatures per a aquest proper curs (2003-04)
són: Responsabilitat Civil General i Responsabilitat Civil a Internet, Programes
d’Educació Flexible, Introducció a les Possibilitats Educatives a la Xarxa,
Educació per a Superdotats, Visió per Ordinador i Història del Pensament
Econòmic.

5. ACTIVITATS DE RECERCA
Entre les tasques desenvolupades pel Vicerectorat d’Investigació i Política Científica (fins al
16 de maig de 2003) i el Vicerectorat de Política Científica i el Vicerectorat d’Investigació (a
partir del 16 de maig de 2003), 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 quinze projectes a la Comissió Europea, cent dos al Pla nacional i trenta-nou
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 quaranta-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 divuit estades a centres d’investigació.
— 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 tretze
alumnes de col·laboració tipus B.
— Es va fer per segon any consequtiu la convocatòria d’ajuts a projectes de recerca per a
professors de la UIB a la qual es varen presentar vint projectes. D’entre aquests, nou varen
essers 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 2002-2003 prop de 12.500 consultes.
Convé destacar que, gràcies a l’esforç productiu dels diferents grups de recerca, es varen
aconseguir cinquanta-un projectes de recerca nous i se’n varen mantenir actius més de centvuitanta (Comissió Europea, Pla nacional i Pla balear). El total de recursos externs
aconseguits en les diferents accions i programes supera els quatre milions nou-cents mil
euros. L’activitat dels investigadors es va traduir en la publicació de més de dos centsquaranta 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
 Grid-connected Pv systems integrated in educational and cultural facilities. UIB. MOYÀ
NIELL, Gabriel.
 Development and evaluation of improved fruit fly attractants in the Balearic Islands.
Departament de Biologia. ALEMANY FERRÀ, Aina. Àrea de coneixement: Zoologia.

 Dietary lipids as risk factors in development. Mechanistic issues. Departament de Biologia
Fonamental i Ciències de la Salut. PALOU OLIVER, Andreu. Àrea de coneixement: Bioquímica i
Biologia Molecular.
 FARRUTX, towards a township model of environmental interpretation in saturated touristic
areas. Departament de Ciències de l’Educació. SUREDA NEGRE, Jaume. Àrea de coneixement:
Didàctica i Organització Escolar.
 Safer internet for knowing and living. Departament de Ciències de l’Educació. SUREDA
NEGRE, Jaume. Àrea de coneixement: Didàctica i Organització Escolar.
 Articulations du tourisme international et du tourisme national dans les pays des rives sud et est
de la Méditerranée. Departament de Ciències de la Terra. SEGUÍ LLINÀS, Miquel. Àrea de
coneixement: Anàlisi Geogràfica Regional.
 Minority newspapers to new media. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.
SERRA BUSQUETS, Sebastià. Àrea de coneixement: Història Contemporània.
 Viscosity solutions and their applications. Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.
COLL VICENS, Bartomeu. Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada.
 An automatic human model animation environment for augmented reality interaction.
Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica. PERALES LÓPEZ, Francisco José. Àrea de
coneixement: Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial.
 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. Àrea de coneixement: Física Teòrica.
 Autonomous inspection of subsea telecommunication cables, power cables and pipelines.
Departament de Física. CALVO IBÁÑEZ, Óscar Alberto. Àrea de coneixement: Tecnologia
Electrònica.
 Laboratory for distance-learning based on internet technology. Departament de Física.
GARCIA MORENO, Eugeni. Àrea de coneixement: Tecnologia Electrònica.
 Optical chaos communications using laser-diodes transmitters. Departament de Física.
MIRASSO SANTOS, Claudio Rubén. Àrea de coneixement: Física de la Matèria Condensada.
 Towards sustainable water use on mediterranean islands: addressing conflicting demands and
varying hydrological, social and economics conditions. Departament de Física. ALONSO OROZA,
Sergio. Àrea de coneixement: Física de la Terra.
 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. Àrea de coneixement: Química Analítica.
 Prediction of the resilience and recovery of disturbed coastal communities in the tropics. Institut
Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). DUARTE QUESADA, Carlos.
 Implementation and networking of large-scale long-term marine biodiversity research in
Europe. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). DUARTE QUESADA, Carlos.
 Nutrients cycling and the triphic status of coastal ecosystems. Institut Mediterrani d’Estudis
Avançats (IMEDEA). DUARTE QUESADA, Carlos.
 Monitoring and managing of european seagrass beds. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats
(IMEDEA). DUARTE QUESADA, Carlos.
 Effects of nutrient release from Mediterranean fish farms on benthic vegetation in coastal
ecosystems. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). DUARTE QUESADA, Carlos.
 Satellite-based ocean forecasting. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA).
TINTORÉ SUBIRANA, Joaquim.
 New strategy of monitoring and management of HABs in the mediterranean sea. Institut
Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). TINTORÉ SUBIRANA, Joaquim.

 Protection of Posidonia grasses in SCIs of Baleares. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats
(IMEDEA). TINTORÉ SUBIRANA, Joaquim.
 VCSELs for information society technology applications. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats
(IMEDEA). SAN MIGUEL RUIBAL, Maximino. Àrea de coneixement: Física de la Matèria
Condensada.
 Quatum images. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). SAN MIGUEL RUIBAL,
Maximino. Àrea de coneixement: Física de la Matèria Condensada.
 Modeling and testing of vertical cavity surface emitting laser arrays. Institut Mediterrani
d’Estudis Avançats (IMEDEA). SAN MIGUEL RUIBAL, Maximino. Àrea de coneixement: Física
de la Matèria Condensada.
 Exotic plant invasions: deleterious effects on mediterranean island ecosystems. Institut
Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). TRAVESET VILAGINÉS, Anna.
 Effects of changes in fishery discarding rates on seabird communities. Institut Mediterrani
d’Estudis Avançats (IMEDEA). ORO DE RIVAS, Daniel.
 RA-2 Tide Gauges and Buoy Deployment. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA).
GOMIS BOSCH, Damià. Àrea de coneixement: Física de la Terra.
 European sea level service research infrastructure. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats
(IMEDEA). GOMIS BOSCH, Damià. Àrea de coneixement: Física de la Terra).
 Study on obesity and functional foods in Europe. Departament de Biologia Fonamental i
Ciències de la Salut. PALOU OLIVER, Andreu. Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia
Molecular.
 Body weight and energy expenditure. Functional food and nutrition technology. Departament de
Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. PALOU OLIVER, Andreu. Àrea de coneixement:
Bioquímica i Biologia Molecular.
 Semiconductor devices for signal processing. Departament de Física. BALLE MONJO,
Salvador. Àrea de coneixement: Física de la Matèria Condensada.
 Quantum information processing & communications network of excellence. Institut Mediterrani
d’Estudis Avançats. SAN MIGUEL RUIBAL, Maximino. Àrea de coneixement: Física de la
Matèria Condensada.
 Desarrollo de métodos automáticos para la especiación de compuestos nitrogenados y
fosforados. aplicación al análisis de aguas residuales. Departament de Química. CERDÀ
MARTÍN, Víctor. Àrea de coneixement: Química Analítica).
5.1.2 Projectes finançats pel Govern espanyol i pel Govern de les Illes Balears
DEPARTAMENT DE BIOLOGIA
 Estudio farmacológico y molecular del efecto del ácido oleico sobre la estructura y función de
membranas celulares y evaluación de su utilización clínico-farmacológica en pacientes con
diversos procesos tumorales. ESCRIBÁ RUIZ, Pablo Vicente. Àrea de coneixement: Biologia
Cel·lular.
 Modulación farmacológica de la presión arterial mediante lípidos que alteran la estructura de
la membrana. ESCRIBÁ RUIZ, Pablo Vicente. Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.
 Estudio del efecto de fármacos opiáceos sobre la viabilidad neuronal y su relación con el
desarrollo de la tolerancia al efecto antinociceptivo. OLMOS BONAFÈ, Gabriel. Àrea de
coneixement: Biologia Cel·lular.
 Dinámica de los haplotipos mitocondriales en poblaciones naturales de Drosophila subobscura:
aspectos genético-poblacionales, ecológicos y moleculares. CASTRO OCÓN, José Aurelio. Àrea
de coneixement: Genètica.

 Taxonomía, filogenia y ecología de Salinibacter. ROSSELLÓ MORA, Ramon. Institut
Mediterrani d’Estudis Avançats.
 Análisis molecular de comunidades microbianas y teledetección, dos apuestas de futuro en la
detección de contaminación y en la gestión de aguas territoriales. BOSCH ZARAGOZA, Rafael.
Àrea de coneixement: Microbiologia.
 Estructura poblacional y variabilidad genética en coleópteros endémicos de las islas Canarias
pertenecientes a diferentes ambientes. JUAN CLAR, Carles. Àrea de coneixement: Genètica.
 Biología y regulación por opiáceos de receptores para imidazolinas. GARCÍA SEVILLA, Jesús
A. Àrea de coneixement: Farmacologia.
 Selección de especies leñosas y diseños de rehabilitación paisajística de riberas para la
depuración de aguas residuales. MARTÍNEZ TABERNER, Antoni. Àrea de coneixement:
Ecologia.
 Exclusión, detoxificación y compartimentación como mecanismos básicos de resistencia al
estrés iónico en las plantas. CABOT BIBILONI, Catalina. Àrea de coneixement: Biologia Vegetal.
 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.
Àrea de coneixement: Biologia Vegetal.
 Selección clonal y saneamiento de variedades de vid de Baleares. MEDRANO GIL, Hipólito.
Àrea de coneixement: Biologia Vegetal.
 Estado ecológico de los ríos mediterráneos en ambientes insulares. Regionalización ecológico,
estaciones de referencia y métodos predictivos de evaluación de calidad. MOYÀ NIELL, Gabriel.
Àrea de coneixement: Ecologia.
 Evolución de las especies vegetales y efectos de la fragmentación en las islas continentales:
aspectos ecológicos y funcionales. MUS AMÉZQUITA, Maurici. Àrea de coneixement: Botànica.
 Efectos del déficit hídrico sobre el metabolismo fotosintético y respiratorio de las plantas.
RIBAS CARBÓ, Miquel.
 Sistemática, ecología y evolución de Pseudomonas stutzeri. LALUCAT JO, Jordi. Àrea de
coneixement: Microbiologia.
 Regulación de la expresión de cápsula y su relación con la respuesta inmunitaria en las
infecciones respiratorias causadas por Streptococcus pneumoniae y Klebsiella pneumoniae.
ALBERTÍ SERRANO, Sebastià. Àrea de coneixement: Microbiologia.
 Infecciones neonatales por Enterobacter cloacae: papel de los mecanismos de permeabilidad en
la resistencia a los agentes antimicrobianos. BENEDÍ BENITO, Vicente Javier. Àrea de
coneixement: Microbiologia.
 Receptores de imidazolinas y adrenoceptores alfa-2 en el SNC. Caracterización bioquímica y
molecular, y modulación fisio-farmacológica y patológica. ESCRIBÁ RUIZ, Pablo Vicente. Àrea
de coneixement: Biologia Cel·lular.
 Evaluación del análisis del óxido nítrico exhalado para la monitorización de las infecciones
bacterianas en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). ALBERTÍ SERRANO,
Sebastià. Àrea de coneixement: Microbiologia.
 Aplicació de les noves tecnologies a l’ensenyament de la Biologia Molecular a la UIB. BENEDÍ
BENITO, Vicente Javier. Àrea de coneixement: Microbiologia.
 Possibilitats tecnològiques d’aprofitament de l’efluent de les indústries formatgeres de Balears
(lactosuero) com a estratègia de depuració. BOSCH ZARAGOZA, Rafael. Àrea de coneixement:
Microbiologia.
 Tipificación, cartografía y evaluación de los pastos españoles. Investigador de la UIB:
MEDRANO GIL, Hipólito. Àrea de coneixement: Biologia Vegetal.

DEPARTAMENT DE BIOLOGIA FONAMENTAL I CIÈNCIES DE LA SALUT
 Aplicación de las técnicas de análisis espectral y no lineal de series temporales al estudio de la
evolución del sueño y la regulación cardiorespiratoria. RIAL PLANAS, Rubén Víctor. Àrea de
coneixement: Fisiologia.
 Bases genético-moleculares de la regulación del peso corporal y la obesidad. PALOU OLIVER,
Andreu. Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
 Efecto termogenético de nutrientes en el control del peso corporal. SERRA VICH, Francesca.
Àrea de coneixement: Nutrició i Bromatologia.
 Caracterización del sistema de la leptina en el tracto gastrointestinal. PICÓ SEGURA,
Catalina. Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
 Dimorfismo sexual en la regulación adrenérgica de la termogénesis. ROCA SALOM, Maria
Pilar. Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
 Cambios termogenéticos durante la biogénesis y desarrollo mitocondrial. GARCÍA PALMER,
Francisco José. Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
 Regulación termogenética a nivel mitocondrial. GIANOTTI BAUZÀ, Magdalena. Àrea de
coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
 Aproximación molecular a la obesidad. PALOU OLIVER, Andreu. Àrea de coneixement:
Bioquímica i Biologia Molecular.
 Melatonina, triptófano, edad y sus implicaciones en los ciclos sueño-vigilia de temperatura
corporalen la tortola collariza Streptopeliarisoria. ESTEBAN VALDÉS, Susana. Àrea de
coneixement: Fisiologia.
 Influencia de la ingesta de nutrientes antioxidantes sobre el estado inmunológico, el
rendimiento, y la salud de los deportistas de élite de las actividades subacuáticas. PONS
BIESCAS, Antoni. Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
 Papel de los radicales libres en la homeostasis redox. Implicaciones patológicas sobre el
metabolismo energético. GARCÍA PALMER, Francisco José. Àrea de coneixement: Bioquímica i
Biologia Molecular.
 Desarrollo de alimentos funcionales a partir de la almendra como complemento de la dieta.
TUR MARÍ, Josep Antoni. Àrea de coneixement: Fisiologia.
DEPARTAMENT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
 Diseño e implementación de un dispositivo metodológico para sistemas de enseñanza flexible
mediante aplicaciones y servicios telemáticos. SALINAS IBAÑEZ, Jesús. Àrea de coneixement:
Didàctica i Organització Escolar.
 Análisis y optimización de los itinerarios formativos para favorecer la calidad de vida de las
personas con discapacidad. MUNTANER GUASP, Joan Jordi. Àrea de coneixement: Didàctica i
Organització Escolar.
 Asociaciones juveniles, educación y socialización (1900-1976). Un estudio comparativo entre
Cataluña, Valencia y Baleares. SUREDA GARCIA, Bernat. Àrea de coneixement: Teoria i Història
de l’Educació.
 La educación intercultural en las Illes Balears. Propuesta didáctica para la educación primaria.
VALLESPIR SOLER, Jordi. Àrea de coneixement: Teoria i Història de l’Educació.
DEPARTAMENT DE CIÈNCIES DE LA TERRA
 El karst y la morfogénesis litoral en las islas Baleares y la costa valenciana: su relación con las
oscilaciones del nivel marino a lo largo del Cuaternario. FORNÓS ASTÓ, Joan Josep. Àrea de
coneixement: Estratigrafia.

 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. Àrea de coneixement: Estratigrafia.
 Cambio rural y productivismo. Las repercusiones de la reforma de la PAC de 1992 en las islas
Baleares. SALVÀ TOMÀS, Pere A. Àrea de coneixement: Geografia Humana.
 Análisis de la variabilidad espacial y temporal en la ocurrencia de fenómenos térmicos extremos
en las islas Baleares. LAITA RUIZ DE ASÚA, M. Mercedes. Àrea de coneixement: Geografia
Física.
 Análisis comparativo entre plataformas carbonatadas: la arquitectura de facies en función de
los campos de producción de sedimento y de acomodación. POMAR GOMÀ, Lluís. Àrea de
coneixement: Estratigrafia.
 Caracterización hidrológica y transporte de sedimentos bajo diferentes usos del suelo en la
cuenca del torrent de na Borges (Mallorca). GARCÍA GARCÍA, Celso. Àrea de coneixement:
Geografia Física.
 Análisis de la irregularidad pluviométrica a diferentes escalas temporales en la península
ibérica y Baleares, y sus conexiones regionales. GRIMALT GELABERT, Miquel. Àrea de
coneixement: Geografia Física.
 Gestión turística del patrimonio natural y cultural, y desarrollo local en espacios de interior en
las Islas Baleares. BLÀZQUEZ SALOM, Macià. Àrea de coneixement: Anàlisis Geogràfica
Regional.
DEPARTAMENT DE CIÈNCIES HISTÒRIQUES I TEORIA DE LES ARTS
 Vivir en Mallorca medieval: documentación iconográfica. BARCELÓ CRESPÍ, Maria. Àrea de
coneixement: Història Medieval.
 Bases para una sistematización de las fuentes documentales y gráficas para el estudio de la
historia de las artes plásticas y de la fotografía en Baleares entre 1890 y 1980. CANTARELLAS
CAMPS, Catalina. Àrea de coneixement: Història de l’Art.
 Sociedades prehistóricas y cambio paleoecológico en ecosistemas insulares. El paradigma
balear. GUERRERO AYUSO, Víctor Manuel. Àrea de coneixement: Prehistòria.
 Imaginería y retablo en Mallorca (época medieval y moderna). Bases científico-técnicas para su
conservación. GAMBÚS SAIZ, Mercè. Àrea de coneixement: Història de l’Art.
 La Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Baleares (1844-1987).
MORATA SOCIAS, Josep. Àrea de coneixement: Història de l'Art.
 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. Àrea de coneixement: Història
Contemporània.
 Diccionario de partidos políticos, organizaciones patronales y sindicales de las Islas Baleares
en el siglo XX. SERRA BUSQUETS, Sebastià. Àrea de coneixement: Història Contemporània.
 Élites de poder y grupos sociales en la Mallorca Moderna. JUAN VIDAL, Josep. Àrea de
coneixement: Història Moderna.
 El comportamiento de las catedrales españolas del Barroco a la Restauración en el Levante
Mediterráneo: Sigüenza, Cuenca, Segorbe, Valencia, Orihuela, Murcia, Almería, Mallorca,
Menorca e Ibiza. Investigador de la UIB: SEGUÍ AZNAR, Miquel. Àrea de coneixement: Història
de l'Art.
DEPARTAMENT DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA
 Modelos para el análisis de imágenes: análisis del movimiento, imágenes en color y
aplicaciones médicas. COLL VICENS, Bartomeu. Àrea de conixement: Matemàtica Aplicada.

 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. Àrea
de coneixement: Matemàtica Aplicada.
 Modelos formales y lógicos en computación biomolecular. ROSSELLÓ LLOMPART, Francesc
A. Àrea de coneixement: Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial.
 Mortalidad infantil y condiciones de vida en las Baleares (1876-1936). BUJOSA HOMAR,
Francesc. Àrea de coneixement: Història de la Ciència.
 Funciones de agregación y ecuaciones funcionales. Estudio teórico y aplicaciones a la fusión de
información. MAYOR FORTEZA, Gaspar. Àrea de coneixement: Ciències de la Computació i
Intel·ligència Artificial.
 Análisis y síntesis del movimiento humano mediante técnicas de visión y animación por
ordenador. PERALES LÓPEZ, Francisco José. Àrea de coneixement: Ciències de la Computació i
Intel·ligència Artificial.
 Plataformas de experimentación en robótica submarina. OLIVER CODINA, Gabriel. Àrea de
coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors.
 Demostrador adaptativo reconfigurable de un WLAN para entornos interiores. FEMENIES
NADAL, Guillem. Àrea de coneixement: Enginyeria Telemàtica.
 Análisis de las prestaciones de los entornos web. PUIGJANER TREPAT, Ramon. Àrea de
coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors.
 Textos especializados y terminología: selección y recuperación automática de la información.
Investigadora de la UIB: DELGADO DOMÍNGUEZ, Adelaida. Àrea de coneixement: Ciències de
la Computació i Intel·ligència Artificial.
 Sistema de recuperación de información con control terminológico y discursivo. Investigadora
de la UIB: DELGADO DOMÍNGUEZ, Adelaida. Àrea de coneixement: Ciències de la Computació
i Intel·ligència Artificial.
 Recuperación de información y bibliotecas digitales. Investigadora de la UIB: DELGADO
DOMÍNGUEZ, Adelaida. Àrea de coneixement: Ciències de la Computació i Intel·ligència
Artificial.
DEPARTAMENT DE DRET PRIVAT
 Aspectos jurídicos de la seguridad en el comercio electrónico; en particular, estudio de la firma
electrónica y las autoridades de certificación. MARTÍNEZ NADAL, Apol·lònia. Àrea de
coneixement: Dret Mercantil.
 La reforma de la justicia civil. Incidencia en los procesos de otros órdenes jurisdiccionales.
Estudios preparatorios para su aplicación. TAPIA FERNÁNDEZ, Isabel. Àrea de coneixement:
Dret Processal.
 Reforma del proceso penal español. TAPIA FERNÁNDEZ, Isabel. Àrea de coneixement: Dret
Processal.
 La protección de los consumidores en los contratos de alojamiento turístico. COCA PAYERAS,
Miquel. Àrea de coneixement: Dret Civil.
 La adaptación del derecho de familia propio de las islas Baleares a la nueva realidad social.
FERRER VANRELL, M. Pilar. Àrea de coneixement: Dret Civil.
 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. Àrea de coneixement: Dret Civil.
 El nuevo derecho concursal español. ALCOVER GARAU, Guillem. Àrea de coneixement: Dret
Mercantil.
 La protección del turista como consumidor. TORRES LANA, José Ángel. Àrea de coneixement:
Dret Civil.

DEPARTAMENT DE DRET PÚBLIC
 Propiedad intelectual, propiedad industrial y nuevas tecnologías en el ámbito jurídico penal.
QUINTERO OLIVARES, Gonzalo. Àrea de coneixement: Dret Penal.
 Derechos humanos, responsabilidad internacional y seguridad colectiva: intersección de
sistemeas. HUESA VINAIXA, M. Rosario. Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i
Relacions Internacionals.
 Los intereses de España, y los desarrollos recientes y pendientes en el derecho internacional del
mar. Investigadora de la UIB: HUESA VINAIXA, M. Rosario. Àrea de coneixement: Dret
Internacional Públic i Relacions Internacionals.
DEPARTAMENT D'ECONOMIA I EMPRESA
 Estructura organizativa y gobierno de la empresa española. CRESPÍ CLADERA, Rafael. Àrea
de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
 Análisis de la fidelidad y de la estacionalidad como puntos críticos de la fase de postestancamiento de los destinos turísticos maduros de sol y playa. JUANEDA SAMPOL, C.
Nativitat. Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
 Microsimulación y análisis de las políticas públicas: redistribución e incentivos. SPADARO,
Amedeo. Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
 Liquidez, microestructura y gestión de riesgos. Investigadora de la UIB: PASCUAL GASCÓ,
Robert. Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
 Estructura contractual i qualitat de gestió mediambiental. Implicacions per a la competitivitat
de la indústria hotelera balear. CRESPÍ CLADERA, Rafael. Àrea de coneixement: Economia
Financera i Comptabilitat.
 Aplicació dels sistemes de gestió i de comptabilitat medi ambientals al sector turístic. SOCIAS
SALVÀ, Antoni. Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
 Estimació de la demanda dels atributs ambientals que sustenten les activitats turístiques
d’allotjament. AGUILÓ PÉREZ, Eugeni. Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
 Models de creixement sostenible i problemes de transició a l’economia de les illes Balears.
REY-MAQUIEIRA PALMER, Javier. Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA I LINGÜÍSTICA GENERAL
 Edición del Llibre de Déu, de Ramon Llull. ROSSELLÓ BOVER, Pere. Àrea de coneixement:
Filologia Catalana.
 Análisis y edición del Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana (1901-1936). DOLS
SALAS, Nicolau. Àrea de coneixement: Filologia Catalana.
DEPARTAMENT DE FILOLOGIA ESPANYOLA, MODERNA I LLATINA
 Estudio y edición crítica de las obras teatrales inéditas de Diego de Torres Villarroel
(Salamanca, 1694-1770). GARAU AMENGUAL, Jaume. Àrea de coneixement: Literatura
Espanyola.
 Los textos como fuente de información pragmática: estudio de la gestualidad en la antigüedad
romana. FORNÉS PALLICER, M. Antònia. Àrea de coneixement: Filologia Llatina.
 Corpus de poéticas en España (siglos XVIII-XIX-XX). Estudio y edición.
Investigadors de la UIB: DÍAZ DE CASTRO, Francisco J. Àrea de coneixement: Literatura
Espanyola). DEL OLMO ITURRIARTE, Almudena. Àrea de coneixement: Literatura Espanyola.
 Biblioteca virtual de textos españoles del Siglo de Oro accesibles vía internet. Subproyecto 1:
Edición digital y base de datos de las obras de emblemática traducidas al español. Investigador de
la UIB: BERNAT VISTARINI, Antonio. Àrea de coneixement: Literatura Espanyola.

 Principales aspectos de la entonación del discurso en español. Estudio experimental de las
unidades prosodicas del discurso y sus funciones. Investigadora de la UIB: ROMERA CIRIA,
Maria Magdalena. Àrea de coneixement: Llengua Espanyola.
DEPARTAMENT DE FILOSOFIA I TREBALL SOCIAL
 Estudio interdisciplinar de rasgos funcionales del grado humano. Aspectos sistemáticos. CELA
CONDE, Camilo José. Àrea de coneixement: Filosofia Moral.
 La justicia, las transformaciones sociales y los límites del Estado del Bienestar: políticas
públicas, mercado de trabajo, exclusión social y sostenibilidad. RIUTORT SERRA, Bernat. Àrea
de coneixement: Filosofia Moral.
 Ciencia reguladora y riesgos tecnológicos. LUJÁN LÓPEZ, José Luis. Àrea de coneixement:
Lògica i Filosofia de la Ciència.
 Uso del vocabulario genético y reduccionismo. AMBROGI ÁLVAREZ, Adelaida. Àrea de
coneixement: Lògica i Filosofia de la Ciència.
DEPARTAMENT DE FÍSICA
 Sistemas cuánticos de muchos cuerpos: fermiones y bosones. CASAS AMETLLER, Montserrat.
Àrea de coneixement: Física Atòmica, Molecular i Nuclear.
 Física atómica y nuclear, física del estado sólido, estados electrónicos, superconductores.
CASAS AMETLLER, Montserrat. Àrea de coneixement: Física Atòmica, Molecular i Nuclear.
 Caracterización de aleaciones con memoria de forma producidas por solidificación rápida
(‘melt-spinning’). CESARI ALIBERCH, Eduard. Àrea de coneixement: Física Aplicada.
 Desarrollo y caracterización de aleaciones con memoria de forma ferromagnéticas. CESARI
ALIBERCH, Eduard. Àrea de coneixement: Física Aplicada.
 Herramientas para el desarrollo del test en circuitos integrados mixtos analógicos/digitales.
GARCIA MORENO, Eugeni. Àrea de coneixement: Tecnologia Electrònica.
 Frecuencia e intensidad de lluvias fuertes en un clima modificado en zona mediterránea
española. RAMIS NOGUERA, Climent. Àrea de coneixement: Física de la Terra.
 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. Àrea de coneixement: Física de la Terra.
 Sismología de la corona solar y actividad solar. BALLESTER MORTES, Josep Lluís. Àrea de
coneixement: Astronomia i Astrofísica.
 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. Àrea de coneixement: Física Aplicada.
 Radiación gravitatoria en sistemas relativistas axialmente simétricos. Un estudio analíticonumérico. CAROT GINER, Jaume Jesús. Àrea de coneixement: Física Teòrica.
 Estudio y parametrización de los intercambios de calor, humedad y momento en la capa estable.
CUXART RODAMILANS, Joan.
 Sincronización en sistemas físicos y biológicos. TORAL GARCÉS, Raúl. Àrea de coneixement:
Física de la Matèria Condensada.
 Test multiparamétrico de circuitos microelectrónicos digitales y mixtos de altas prestaciones.
SEGURA FUSTER, Jaume Agapit. Àrea de coneixement: Tecnologia Electrònica.
DEPARTAMENT D’INFERMERIA I FISIOTERÀPIA
 Cuidadores informales de salud del ámbito domiciliario: percepciones y estrategias de cuidado
ligadas al género y a la generación. BOVER BOVER, Andreu. Àrea de coneixement: Infermeria.

DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA
 Variables predictoras de la eficacia de un tratamiento de exposición asistida por ordenador en
el tratamiento del miedo a volar. BORNAS AGUSTÍ, F. Xavier. Àrea de coneixement: Personalitat,
Avaluació i Tractament Psicològics.
 El tratamiento del miedo a volar y la teoría de los sistemas dinámicos: hacia una mejor
comprensión del cambio terapéutico. BORNAS AGUSTÍ, F. Xavier. Àrea de coneixement:
Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics.
 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. Àrea de coneixement: Psicologia Bàsica.
 Estudio de la prevalencia de la hiperactividad en edad escolar. SERVERA BARCELÓ, Mateu.
Àrea de coneixement: Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics.
 Factores cognitivos y aptitudinales con el consumo de alimentos en la población infantil de 10 a
14 años. PICH SOLÉ, Jordi. Àrea de coneixement: Psicologia Bàsica.
 Redes neuronales artificiales aplicadas al análisis transversal y longitudinal en el campo de las
conductas adictivas. PALMER POL, Alfons Lluís. Àrea de coneixement: Metodologia de les
Ciències del Comportament.
 Evaluación psicofisiológica de la sensibilización central en el dolor crónico y su influencia
sobre el procesamiento emocional y cognitivo. MONTOYA JIMÉNEZ, Pedro. Àrea de
coneixement: Psicobiologia.
 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. Àrea de
coneixement: Psicologia Social.
 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. Àrea de
coneixement: Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics.
DEPARTAMENT DE QUÍMICA
 Estudios en química supramolecular: reconocimiento molecular, quimiosensores y
autoensamblaje. BALLESTER BALAGUER, Pau. Àrea de coneixement: Química Orgànica.
 Complejos de metales de transición con moléculas que presentan actividad biológica y/o
farmacológica. TERRON HOMAR, Àngel. Àrea de coneixement: Química Inorgànica.
 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. Àrea de coneixement: Química Inorgànica.
 Estudio químico-físico de la inactivación de serin-enzimas por antibióticos beta-lactámicos.
MUÑOZ IZQUIERDO, Francisco. Àrea de coneixement: Química Física.
 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. Àrea de coneixement: Química
Física.
 Desarrollo del análisis por inyección en flujo multijeringa. Aplicación a la determinación de
parámetros ambientales. CERDÀ MARTÍN, Víctor. Àrea de coneixement: Química Analítica.
 Contribución a la valorización de productos resultantes de la incineración de residuos sólidos
urbanos. FORTEZA COLL, Rafael A. Àrea de coneixement: Química Analítica.
 Catalizadores enantioselectivos de base lantanida para síntesis orgánica. SAÁ RODRÍGUEZ,
José Manuel. Àrea de coneixement: Química Orgànica.

 Estudios relativos a especies surpramoleculares de interés como materiales nanoestructurados y
quimiosensores. COSTA TORRES, Antoni. Àrea de coneixement: Química Orgànica.
 Nanoestructuras en sólidos porosos periódicos. OTERO AREÁN, Carlos. Àrea de coneixement:
Química Inorgànica.
 Incorporació de les noves tecnologies de la comunicació a l’ensenyament universitari de la
química orgànica assistida amb tècniques multimèdia. BALLESTER BALAGUER, Pau. Àrea de
coneixement: Química Orgànica.
INSTITUT MEDITERRANI D’ESTUDIS AVANÇATS (IMEDEA)
 Cooperación y fenómenos no lineales en sistemas complejos extendidos. SAN MIGUEL
RUIBAL, Maximino. Àrea de coneixement: Física de la Matèria Condensada.
 Estudio multidisciplinar y de la dinámica de un cañón submarino, y sus repercusiones sobre
ecología del margen continental del mediterráneo noroccidental. TINTORÉ SUBIRANA,
Joaquim. Professor d'investigació del CSIC.
 Flujo de carbono en la región canaria: determinación de balances locales y estructura trófica.
AGUSTÍ REQUENA, Susana. Científica titular del CSIC.
 Diodos láser con selección modal. BALLE MONJO, Salvador. Àrea de coneixement: Física de
la Matèria Condensada.
 Aislamiento geográfico y exclusión competitiva en la filogenia, y la evolución de ciertos géneros
de coleopteros. PETITPIERRE VALL, Eduard. Àrea de coneixement: Genètica.
 Flora micológica (hifomicetos) en ambientes naturales terrestres y acuáticos del área íberobalear. DESCALS CALLISEN, Enric. Científic titular del CSIC.
 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. Científic titular del CSIC.
 Métodos moleculares para la detección de fraudes en aditivos alimentarios. BENEDÍ BENITO,
Vicente Javier. Àrea de coneixement: Microbiologia.
 Detección molecular de los aditivos alimentarios E410, E412 y E417 en alimentos. BENEDÍ
BENITO, Vicente Javier. Àrea de coneixement: Microbiologia.
 Caracterización de mecanismos de resistencia a antibióticos en Klebsiella pneumoniae debido a
alteraciones en la permeabilidad. BENEDÍ BENITO, Vicente J. Àrea de coneixement:
Microbiologia.
 Procesos de transporte, campos de velocidades y análisis de estructuras oceánicas mediante
imágenes de satélite. HERNÁNDEZ GARCÍA, Emilio. Professor d'investigació del CSIC.
 Biodiversidad marina en ambientes costeros extremos: prospección faunística de las cuevas
anquialinas de las Baleares, Canarias, y Levante Ibérico. JAUME LLABRÉS, Damià. Investigador
contractat CSIC.
 Criterios de calidad microbiológica en reutilización de aguas y biosólidos. LALUCAT JO,
Jordi. Àrea de coneixement: Microbiologia.
 Relación entre procesos físicos y biogeoquímicos asociados a sistemas hidrodinámicos de
mesoescala en el mar de Alborán. GOMIS BOSCH, Damià. Àrea de coneixement: Física de la
Terra.
 Competición, coordinación y cooperación de agentes en redes complejas. MARTÍNEZ
EGUÍLUZ, Víctor. Contractat postdoctoral.

5.2 Tesis doctorals dipositades el curs 2002-2003
Data
inscripció
21/10/2002

Director tesi

Departament

Alumne

Títol tesi

Idioma

Eugeni Aguiló Pérez i
Antoni Riera Font

Economia i Empresa

Paula M. Aguiló Segura

Castellà

Física

Alejandro Orfila Förster

26/11/2002

Joaquim Tintoré Subirana i
Alberto Álvarez Díaz
Sebastià Serra Busquets

El método de valoración de los precios
hedónicos. Una aplicación al sector
residencial de las Islas Baleares
A satellite based ocean forecasting systems

Ciències Històriques i
Teoria de les Arts

Joan Josep Matas Pastor

26/11/2002

Abraham Madroñal Duran

Filologia Espanyola,
Moderna i Llatina

Carles Marín Lladó

16/12/2002

Maximino San Miguel
Ruibal i Claudio Mirasso
Santos
Antoni Bibiloni Coll

Física

José Mulet Pol

Ciències
Matemàtiques i
Informàtica
Ciències
Matemàtiques i
Informàtica
Economia Aplicada

Antonio Fernández Coca

Bases previas al desarrrollo del guión gráfico
para un sitio web multimedia

Castellà

Miquel Mascaró Portells

Modelo de simulación de deformaciones de
objetos basado en la teoría de la elasticidad

Castellà

M. Dolores Tirado
Bennàsar

Castellà

Química

Cristina Santiago Juan

Análisis económico de la reasignación del
agua a través del mercado: un modelo de
equilibrio general computable para Baleares
Sialolitiasis. Estudio sobre etiología y
mecanismo de formación
Dynamics of spatial structures in nonlinear
optics
Quantum fluctuations in non linear optical
systems
Independencia judicial y estado democrático
Uma proposta de modelo gerencial para

26/11/2002

07/01/2003
07/01/2003

Arnau Mir Torres i
Francisco Perales López

23/01/2003
12/02/2003

Carlos Gómez Gómez i
Javier Rey-Maquieira
Palmer
Fèlix Grases Freixedas

21/02/2003

Pere Colet Rafecas

Física

Damià Gomis Villalonga

10/02/2003

Maximino San Miguel
Ruibal
Joan Oliver Araujo
Antoni Socias Salvà

Física

Roberta Zambrini

Dret Públic
Economia de

Maria Ballester Cardell
Klicia Maria Silva

27/03/2003
28/04/2203

Anglès

L’Acció Catòlica a Mallorca durant la Segona Català
República i el primer franquisme (19321960)
El lenguaje en los informativos de televisión Castellà
en España en la actualidad (período 19992000): análisis de forma y contenido
lingüísticos
Semiconductor laser dynamics. CompoundAnglès
cavity, polarization and transverse modes

Castellà
Anglès
Anglès
Castellà

29/04/2003

Mercè Gambús Saiz

l’Empresa
Ciències Històriques i
Teoria de les Arts

30/04/2003

Sebastià Albertí Serrano

Biologia

07/05/2003

Eduard Rigo Carratalà

Ciències de l’Educació

07/05/2003

Antoni Colom Cañellas

Ciències de l’Educació

19/05/2003

Andreu Palou Oliver

19/05/2003

Antoni Obrador

Biologia Fonamental i
Ciències de la Salut
Biologia Fonamental i
Ciències de la Salut

26/05/2003
26/05/2203

Guillem Alcover Garau
Bartomeu Colom Pastor

Dret Privat
Dret Públic

27/05/2003

M. Antònia Martín

19/06/2003

Rafael Crespí Cladera i
Ester Martínez Ros
Carlos Otero Areán i
Margarita Peñarroya
Mentruit
Santos Urbina

Filologia Espanyola,
Moderna i Llatina
Economia i Empresa

19/06/2003
19/06/2003

Química
Dret Privat

20/06/2003

Alfonso Palmer i J. M.
Losilla

20/06/2003

J. L. Ballester i Ramon
Física
Oliver
Catalina Cantarellas Camps Ciències Històriques i
Teoria de les Arts
Guillem Alcover Garau
Dret Privat

14/07/2003
22/07/2003

Psicologia

Guimaräes
Andreu Josep Villalonga
Vidal

administraçao pública: caso Brasil
Plets i art religiós a Mallorca (segles XVIXVIII). La sèrie documental de causes civils
com a font per a la història social de l’art
Guadalupe Cortès Garcia
Papel de los componentes superficiales
bacterianos en las neumonías causados per
Klebsiella pneumoniae
Pilar Nicolau Mayol
L’activitat educativa i la parla a classe:
elements per a l’anàlisi de la pràctica
educativa
Rocío Rueda Ortiz
Para una pedagogía del hipertexto: una teoría
entre la deconstrucción y la complejidad
Joana M. Ramis Morey
Recerca de nous factors genètics del risc
associat a l’obesitat
Immaculada Martín Navas Factores implicados en la regulación del
metabolismo de los aminoacidos sulfurados.
Estudio poblacional en mujeres sanas y en
mujeres con riesgo fetal
Antonio Conde Tejón
La cesión global de activo y pasivo
Maria Cañellas Cañellas
La regulación del sector eléctrico. Un camino
hacia la liberalización
Juan Miguel Monterrubio
Contribución al estudio de la prefijación
Prieto
gradativa en español actual
Francina Orfila Sintes
La gestión del cambio tecnológico en la
actividad hotelera
Antonio Jesús López López Síntesis de óxidos metálicos mixtos mediante
métodos sol-gel y caracterización de los
materiales obtenidos
Arturo Cadenas
Un análisis filosófico jurídico de la Ley
Iturriozbeitia
5/1995, del Tribunal del Jurado
Rafael Jiménez López
Análisis y diseño orientado a objetos de un
framework para el modelo estadístico con
MLG
Iñigo Arregui UribeMagnetodrydrodynamic waves in sheared
Echevarria
coronal magnetic structures
Isabel Pérez Miró
La recepción de la obra de Joan Miró en
Francia (1930-1950)
José Luis Mateo Hernández El dinero electrónico como instrumento de

Català
Castellà
Català
Castellà
Català
Castellà

Castellà
Castellà
Castellà
Castellà
Castellà
Castellà
Castellà
Anglès
Castellà
Castellà

22/07/2003

Santiago Cavanillas Múgica Dret Privat

28/07/2003

Beatriz Morales Nin

Biologia

J. Javier González de
Alaiza Cardona
Teresa Madurell López

28/07/2003

Pilar Sánchez Zalacain

Biologia

Antoni Quetglas Conti

pago en Internet
La copia privada en el entorno digital
Feeding strategies and trophodynamic
requirements of deep-sea demersial fisch in
the Eastern Mediterranean
Bottom trawling cephalopod fauna from the
Balearic sea (Western Mediterranean)

Castellà
Anglès
Anglès

6. ACTIVITATS DE PROJECCIÓ CULTURAL
6.1 ASPECTES GENERALS
Durant aquest curs, en l’àmbit del Vicerectorat d’Extensió Universitària i Activitats
Culturals, s’han dut a terme les actuacions estructurals següents, amb la coordinació
tècnica del Vicerectorat i el suport del Gabinet Tècnic d’Imatge:
•
•
•
•
•
•

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
professor Pere Palou, sota el comandament directe de la vicerectora.
Ha fet igualment el Servei de Publicacions, amb les estructures i la normativa de
la Comissió i el Consell Editorials i les Edicions UIB.
També ha continuat la tasca del Servei Lingüístic en totes les àrees.
Han continuat les tasques del Laboratori en Ciències de l’Activitat Física.
Al si de la Fundació General de la Universitat de les Illes Balears, han continuat
els treballs dels patronats especials 2000 i UIB, Coral UIB i el de l’Espai de
Silenci Ramon Llull, per tal de donar suport a les activitats respectives.
Hom ha continuat donant impuls a les activitats de l’Oficina d’Informació i de la
Pastoral Universitària

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 és ara el Vicerectorat de Projecció Cultural, a
càrrec del doctor Francesc Casadesús Bordoy, del Departament de Filosofia i Treball
Social de la UIB.
El Servei de Publicacions, el Servei Lingüístic, l’Oficina d’Informació i l’ICE han
passat a fer part d’altres vicerectorats.
El vicerector 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 i del de la
Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears.
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.

6.2 ACTIVITATS
VICERECTORAT
CULTURALS

QUE HAN TINGUT EL SUPORT
D’EXTENSIÓ
UNIVERSITÀRIA
I

DE L’ANTIC
ACTIVITATS

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 pel
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 dutes a terme per la senyora Mercè Gambús i el senyor
Biel Mesquida i per la Coordinació Tècnica (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 d’Extensió Universitària i Activitats Culturals ha continuat amb el
suport a aquesta tasca: la de la cinquena edició de la UOM a Mallorca, la quarta a
Menorca i Eivissa i Formentera, i la tercera de la UOM als Pobles.
Mallorca
Es va dur a terme per tercer any la diplomatura Sènior, que consisteix en tres anys
d’estudis continuats (425 hores de classe més activitats culturals diverses). Enguany
s’han tingut en marxa tots tres cursos.
Menorca i Eivissa
A Menorca i Eivissa es posà en marxa per tercera vegada un model específic de curs
denominat Certificat Sènior, d’una durada de 80 hores, a través de conferències i
d’altres activitats culturals, seguint el model A.
Ciutadella
A Ciutadella es posaren en marxa dos models:

Cicle de conferències
Es va dur a terme un cicle de cinc conferències.



Programa del Certificat Sènior de la Universitat Oberta per a Majors de la
Universitat de les Illes Balears a Ciutadella
Segona edició del curs amb una durada de 25 hores de classe, a través de conferències.
Pobles
Sota el nom La UOM als Pobles, es va organitzar una tercera edició de cicles de
conferències de la Universitat Oberta per a Majors en onze pobles de Mallorca: Alcúdia,
Andratx, Calvià, Campos, Felanitx, Inca, Llucmajor, Manacor, Porreres, Santanyí,
Sencelles, i una segona edició a Santa Margalida.
Cada cicle era format per sis conferències d’una hora aproximada de durada.
Tasca del Vicerectorat
Gestió de tràmits administratius i de suport a totes les activitats de la UOM i aportació a
despeses de protocol i de material.
Objectius
• Obrir la Universitat amb una oferta específica per a persones majors a totes les illes
Balears
• Fomentar la participació dels majors en la societat actual
• Potenciar una altra percepció i imatge de les persones majors
• Divulgar els diferents camps dels coneixement i de la cultura
• Possibilitar l’intercanvi de coneixements i experiències entre les persones majors
• Integrar la UIB al si de la societat de les illes Balears
Simpòsium Internacional sobre Programes Universitaris per a Majors
Sota el títol Els programes universitaris per a majors en la construcció de l’espai
europeu d’ensenyament superior, i gràcies al Govern de les Illes Balears, el Consell de
Mallorca, l’Ajuntament de Palma i el Centre Balears Europa, va tenir lloc a
l’Auditòrium de Palma el primer Simpòsium Internacional sobre Programes
Universitaris per a Majors, amb l’objectiu de conèixer l’estat de la qüestió dels
programes universitaris per a majors en l’espai europeu d’educació superior i analitzarne les estratègies de futur.

Laboratori en Ciències de l’Activitat Física
L’impuls, des de la docència i la investigació, dels serveis universitaris relacionats amb
el camp de l'activitat física s’ha consolidat enguany mitjançant les tasques d’aquest
Laboratori, amb el suport de dues beques dotades pel Vicerectorat.

Programa d’assessorament i suport a persones de la comunitat universitària amb
discapacitat
La Universitat de les Illes Balears, d’acord amb les polítiques educatives europees i les
experiències de diverses universitats de l’Estat espanyol, mostrant el seu interès per les

necessitats que planteja el col·lectiu de persones amb discapacitat, ha consolidat, amb la
col·laboració de la Caixa, el Programa d’assessorament i suport a persones de la
comunitat universitària amb discapacitat, vinculat des del curs passat a la Gerència de la
UIB, de tal manera que ja té estructura pròpia de servei universitari.

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.
Activitats
• Diversos cursos que atorguen crèdits de lliure configuració
• Vetlla de l’Esperit i continuació de les tasques i trobades del voluntariat
• Festa del Beat Ramon Llull
• Continuació del projecte de l'Espai de Silenci Ramon Llull
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. A punt
d'enllestir la revisió definitiva al Departament de Filologia Catalana i Lingüística
General, i de signar el conveni específic amb Enciclopèdia Catalana per a la
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 un cop resolt el concurs
Dia Mundial del Teatre
Dia Mundial de la Poesia
Jornades d'Onomàstica
XIV Olimpíada de Física
Proves matemàtiques Cangur
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

7. Activitats institucionals
Acte d’obertura del curs acadèmic 2002-2003 el dia 27 de setembre de 2002 amb la
lliçó inaugural del doctor Perfecto E. Cuadrado, amb el títol «La Modernitat de i des
de la literatura portuguesa i un quasimanifest per una real realitat poètica».
Acte per celebrar la inauguració del curs 2002-2003 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 Lluís Garau, amb el títol «Algunes
reflexions jurídiques sobre nacions, nacionalitats i nacionalismes», el dia 3 d’octubre
de 2002.
Acte per celebrar la inauguració del curs 2002-2003 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 Josep A. Tur, amb el
títol: «La dieta mediterrània: beneficis per a la salut», el dia 30 de setembre de 2002.
Celebració de la diada del beat Ramon Llull el dia 27 de novembre de 2002 amb les
activitats següents:
— Jornada de portes obertes a CampusEsport.
— Presentació del logotip del XXV aniversari de la Universitat de les Illes Balears,
obra de Miquel Barceló, el dia 27 de novembre de 2002.
— Acte institucional amb el lliurament d’anells als doctors que llegiren la tesi
doctoral en aquesta universitat els anys 1986, 1987 i 1988 i la conferència del senyor
Josep F. Conrado i de Villalonga que versà sobre «Ètica i empresa».
— 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
«Verdaguer i Ramon Llull», del doctor Ricard Torrens, director de la Càtedra
Verdaguer d’Estudis Literaris a la Universitat de Vic.
— Concert que la Coral va oferir a la comunitat universitària a l’Escola d’Hoteleria.
Acte de col·locació de la primera pedra del nou edifici Cientificotècnic el dia 27 de
novembre.
Visita del president del Banc de Santander Central Hispano a la UIB el dia 10 de
gener de 2003.
Inauguració de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos el dia 14 de febrer de 2003
amb l’assistència del president de les Illes Balears.

Acte de commemoració del vint-i-cinquè aniversari de la creació de la Universitat de
les Illes Balears i lliurament de la Medalla d’Or al doctor Antoni Roig, president, la
Medalla d’Argent als doctors Joan Ramallo, Josep Miró i Bartomeu Barceló,
vicepresidents, i José María Lafuente, secretari general de la Comissió Gestora, i la
medalla commemorativa del vint-i-cinquè aniversari de la UIB al personal docent i
investigador i personal d'administració i serveis que feia almenys vint-i-cinc anys que
prestava els seus serveis a la Universitat, el dia 18 de març de 2003.
Celebració de la cerimònia de graduació del curs 2002-2003 el dia 24 de juliol de
2003.
S’han realitzat periòdicament actes de presa de possessió de noves places de
professorat, PAS i càrrecs.
Acte de presa de possessió del doctor Avel·lí Blasco com a Rector de la Universitat
de les Illes Balears el dia 14 de maig de 2003.
Enfortiment de les relacions amb altres universitats i especialment amb les de l’àmbit
de l’Institut Joan Lluís Vives.
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.
Coparticipació amb la Caixa de Balears, «Sa Nostra», per a la convocatòria de les
beques per a ampliació d’estudis a l’estranger, any 2003.
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, any 2003.
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.
Establiment i enfortiment de relacions amb les institucions de les Illes.
Mantenir i crear relacions amb diversos ajuntaments de les Illes per posar en marxa
oficines d’informació universitària.
Consolidació dels centres universitaris als pobles.

Trobada al campus el dia 10 d’abril dels tècnics dels centres universitaris i els batlles
i regidors responsables de cada centre amb responsables de la Universitat.
Manteniment del programa Amics i Amigues de la UIB.

Aquest vicerectorat va col·laborar en les activitats següents:
Acte de cloenda i lliurament de certificats dels cursos de dinamitzador d’activitat
física per a la gent gran el dia 25 de novembre de 2002.
Presentació de la novel·la Piel de Limaco, del doctor Gregorio Robles Morchón, el
dia 12 de desembre de 2002.
Presentació del Diccionari de les arts, del senyor Jaume Salvà, el dia 20 de febrer de
2003.
Presentació del llibre Cadenas hoteleras. Análisis del Top 10, del doctor Onofre
Martorell, el dia 27 de febrer de 2003.
Acte de graduació dels alumnes que han finalitzat el Diploma Sènior (2000-2003) de
la Universitat Oberta per a Majors el dia 11 de juny de 2003.
Inauguració de la VII Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere el dia 8 de juliol.

8. ACTIVITAT DE COOPERACIÓ EXTERIOR

8.1 INTRODUCCIÓ
Des del Vicerectorat de Relacions Exteriors s’impulsen els programes d’intercanvi amb
universitats europees, amb universitats iberoamericanes i amb universitats espanyoles.
També es tramiten els convenis que es fan a la UIB i es gestionen ajudes econòmiques
per al desplaçament de professorat en el marc d’aquests convenis. D’altra banda, es
facilita informació sobre beques, i sobre la tramitació que ha de seguir l’alumnat
estranger per venir a fer estudis a la UIB.

8.7 COOPERACIÓ AMB AMÈRICA LLATINA
8.7.1 PROGRAMA DE COOPERACIÓ INTERUNIVERSITÀRIA (ABANS
INTERCAMPUS)
A través de l’Institut de Cooperació Iberoamericana (ICI) de l’Agència Espanyola de
Cooperació Internacional (AECI) del Ministeri d’Afers Estrangers, es va desenvolupar
el conveni de cooperació signat amb quasi totes les universitats sud-americanes per a
l’intercanvi d’estudiants i professors. Es va preparar la fase Amèrica Llatina-Espanya
2003, que va començar el gener de 2003; es varen oferir places per rebre 6 estudiants
(se’n varen cobrir 2) i 12 professors (l’AECI en va seleccionar 8). La fase d’EspanyaAmèrica Llatina 2003 ja no s’ha realitzat perquè l’AECI ha modificat tota la
convocatòria.
També dins aquest conveni s’ha concedit la xarxa temàtica sobre capacitació en la
direcció pedagògica i la gestió dels entorns virtuals de formació, formada per les
universitats següents: UIB (coordinadora), Universitat Rovira i Virgili, Universitat de
Sevilla, Universitat Central de Veneçuela, Institut Superior Politècnic José Antonio
Echeverria (Cuba) i Universitat Nacional de Panamà.
8.7.2 BEQUES DE L’AECI
Hi ha un conveni amb un pla operatiu específic per a la convocatòria general de beques
per a estudiants estrangers de l’AECI que a partir del curs acadèmic 2002-2003 ha
passat a anomenar-se programa de beques MAE, i el programa de beques Mutis ha
quedat inclòs dins aquesta convocatòria.
S’han rebut un total de 10 estudiants per realitzar diferents estudis i programes de
postgrau a la UIB, 5 dels quals han obtingut la renovació de la beca per continuar el
tercer any dels estudis de doctorat
8.7.3 ALUMNES DE DOCTORAT
Els darrers anys s’ha anat incrementant el nombre d’estudiants estrangers, en especial
iberoamericans, que vénen a la UIB (sense cap beca de l’AECI), per realitzar els cursos
de doctorat. Enguany n’hi ha 34 en aquesta situació.

8.6 COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
8.6.1 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA DE
BENESTAR SOCIAL (DIRECCIÓ GENERAL DE COOPERACIÓ) I LA UIB
— Se signà el 3 de maig de 2002 i les activitats per desenvolupar són les següents:
1. Col·laborar en la creació i la posada en marxa d’un sistema d’educació a distància a
l’Institut de Formació del Turisme de Cuba (FORMATUR), amb l’aportació dels
coneixements tècnics i docents en la matèria, així com la dotació tecnològica de
tres aules equipades per a l’educació a distància i destinades a la formació
ocupacional dels treballadors del turisme.
2. Edició anual d’un premi de recerca sobre cooperació internacional.
3. Organització d’un curs de postgrau o màster en una universitat de països empobrits
de l’Amèrica Central i l’Amèrica del Sud en algun dels àmbits següents:
desenvolupament social i econòmic o politicoinstitucional; economia social o
promoció de la salut.
4. Col·laboració tècnica per continuar la realització de projectes de cooperació
dissenyats i executats per la Universitat de Camagüey (província de Camagüey, a
Cuba) en col·laboració amb la UIB.
5. Edició de beques per a la realització de pràctiques d’alumnes de la Universitat de
les Illes Balears en països empobrits.
— Per a 2003 se signa un tercer conveni, que pretén continuar amb el desenvolupament
de determinades actuacions, a més d’incloure’n de noves.
1. Realització d’un curs de postgrau d’especialista universitari en cooperació
internacional, que s’ha d’impartir durant l’any 2003.
2. Realització de dos cursos curts en matèria de cooperació al desenvolupament a la
Universitat de les Illes Balears.
3. Edició d’un premi de recerca sobre cooperació internacional.
4. Convocatòria de beques per a la realització de pràctiques d’alumnes de la
Universitat de les Illes Balears en països empobrits de l’Amèrica Central, del Sud i
l’Àfrica, durant el curs acadèmic 2003-2004.
5. Participació de la UIB en el desenvolupament de les accions de la Universitat
Euromediterrània TETHYS, amb la presentació d’un projecte conjunt en el marc
del programa europeu Interreg III B MEDOC.
6. Col·laborar en la implantació i posada en marxa tècnica amb el Ministeri
d’Educació Superior de Cuba dels estudis de la llicenciatura de Turisme en diverses
universitats cubanes.
7. Col·laboració tècnica per continuar la realització de projectes de cooperació
dissenyats i executats per la Universitat de Camagüey (Cuba) en col·laboració amb
la UIB, a més de desenvolupar-ne de nous.
8. Col·laborar en la creació i la posada en marxa d’un sistema d’educació a distància a
la Universitat Nacional de la Patagònia Austral (UNPA), Argentina.
9. Realització del III Seminari Internacional de Cooperació a la Universitat de les Illes
Balears.
10. Organització d’un curs de postgrau o màster en una universitat de països
empobrits de l’Amèrica Central o del Sud en algun dels àmbits següents:
desenvolupament social i econòmic o politicoinstitucional; economia social o
promoció de la salut.

8.6.2 0,7 DEL PRESSUPOST DE LA UIB
En el marc del 0,7 del pressupost de la UIB s’han concedit ajudes a set projectes
desenvolupats a Guatemala, Nicaragua, Sierra Leone, Cuba i a la República Àrab
Sahrauí Democràtica.

8.5 OBSERVATORI DE LA MEDITERRÀNIA (UIB, SA NOSTRA I CAMBRA
DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA, EIVISSA I
FORMENTERA)
D’entre les activitats que es varen dur a terme es troba la concessió de dues beques per a
la realització del Màster en Gestió Turística de la UIB per a estudiants de països de la
conca mediterrània.
Per a la segona convocatòria, curs 2002-2003, s’acordà destinar una beca al Marroc, i
l’altra a Croàcia. S’atorgaren les dues.

8.4 CONVENIS DE MOBILITAT D’ESTUDIANTS AMB UNIVERSITATS
AMERICANES
1. En el marc dels convenis d’intercanvi amb universitats americanes ja existents hi ha
mobilitat d’estudiants amb les universitats següents: Universitat de Guanajuato, Mèxic;
Institut Tecnològic de Monterrey, Mèxic; Universitat de Texas a Austin, EUA;
Universitat de Wisconsin a Stout, EUA; Universitat Nacional de Cuyo, Argentina;
Universitat Nacional de La Plata, Argentina.
2. Amb programes específics de llengua i cultura espanyola per a estudiants nordamericans, els quals són convenis unidireccionals EUA-UIB, hi ha mobilitat amb les
universitats següents: Universitat Vanderbilt, EUA; Swarthmore College, EUA; Holy
Cross, EUA.

8.3 CONVENIS DE MOBILITAT D’ESTUDIANTS AMB UNIVERSITATS
EUROPEES
8.3.1 PROGRAMA SÒCRATES-ERASMUS
La mobilitat de tota la Universitat s’emmarca en un sol contracte institucional amb el
qual es compromet a reconèixer l’equivalència de crèdits per a totes les àrees que
tinguin un acord bilateral signat amb una altra universitat estrangera.

Any acadèmic
Nombre de mesos
Nombre
d’estudiants
Mitjana de mesos
per estudiant
Doblers rebuts del
Consell
d’Universitats
Ecus tornats al CU
Aportació de la
UIB
Euros per mes
Cost total en ecus

Programa Sòcrates (ERASMUS)
Evolució
1998-99
1999-2000
2000-2001
570
865
760
70
109
112
7,7

7,5

2001-2002
603
90

2002-2003
505
86

6,7

6’7

5’8

65.480,24 ¤

53.728 ¤

43.693 ecus

82.013 ecus

76.496 ¤

7.269.904 ptes.

13.645.814 ptes.

12.727.863 ptes.

0
33.797 ecus
5.623.348 ptes.
135 ecus
77.490 ecus

0
34.762 ecus
5.784.275 ptes.
135 ecus
116.775 ecus

10.894.995 8.939.587 ptes
ptes.

0
0
37.506 ¤
24.970,23 ¤
6.240.473 ptes. 4.154.696 ptes.
150 ¤
150 ¤
114.002 ¤
90.450,47 ¤

3.514 ¤
22.772 ¤
3.788.942 pts

8.3.2 UNIVERSITAT ESTATAL DE GESTIÓ DE MOSCOU, RÚSSIA
Estudiants d’aquesta universitat vénen a fer un curs intensiu d’espanyol per a estrangers
organitzat pel Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina i el Vicerectorat
de Projectes i Relacions Internacionals. Alguns d’ells realitzen un mes de pràctiques en
hotels de Palma (FUEIB).
L’estiu de 2002 foren 30 els estudiants que realitzaren el curs d’espanyol, i d’aquests, 8
feren pràctiques en hotels de Palma.
L’estiu de 2003 han arribat un grup de 16 estudiants, dels quals 4 fan pràctiques en
hotels de Palma.
8.3.3 UNIVERSITAT ESTATAL DE TURISME I LLEURE DE SOCI, RÚSSIA
D’aquesta universitat s’han rebut un total de 33 estudiants, que arribaren en dos grups.
El primer, pel mes de març de 2003, de 23 estudiants, i el segon, pel mes d’abril de
2003, de 10. Realitzen un curs intensiu d’espanyol (45 hores) i després fan el període de
pràctiques.

150 ¤
76.500 ¤

8.3.4 ACADÈMIA INTERNACIONAL RUSSA DE TURISME (RIAT) DE
MOSCOU, RÚSSIA
Ha signat un conveni de col·laboració per a l’intercanvi d’estudiants el març de 2003.
La UIB-FUEIB organitza un programa de formació de tres mesos per a l’alumnat de
l’Acadèmia Internacional Russa de Turisme que es divideix en tres mòduls: mòdul I,
curs de llengua castellana; mòdul II, curs de turisme; mòdul III, pràctiques en
establiments hotelers o altres empreses del sector turístic.
17 estudiants han fet el mòdul I i el III d’aquest conveni durant aquest curs.

8.2 COOPERACIÓ AMB UNIVERSITATS ESPANYOLES
8.2.1 PROGRAMA DRAC
El programa DRAC té com a objectiu potenciar la mobilitat de tots els estaments de la
comunitat universitària de les institucions membres de l’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 un projecte, per cursar una o
diverses assignatures en una altra universitat, o per organitzar altres activitats culturals.
Tot això s’emmarca dins la xarxa d’universitats signatàries de l’acord, i pressuposa
sempre un reconeixement mutu de l’activitat realitzada. Per tal d’assolir aquest objectiu,
el programa conté cinc accions ben diferenciades.
Accions:
1. DRAC-Estiu (convocatòria oberta)
2. DRAC-Formació Avançada
2.1. DRAC-Formació Avançada «Cursos de doctorat
interuniversitaris» (convocatòria oberta)
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

RESUM INTERCANVI PROGRAMA DRAC
2002-2003
Total intercanvis i sol·licituds DRAC 2002-2003
Acció DRAC-Estiu 2002
DRAC-Hivern (estades curtes) i PDI-Formació
avançada 2002 (2a convocatòria)
DRAC-Hivern (estades curtes), DRAC-PDI i
DRAC-Formació Avançada 2003 (1a convocatòria)
DRAC-Estiu 2003

11
25
20
3

Total

59

8.2.2 PROGRAMA DE MOBILITAT SÈNECA-SICUE
El novembre de 1999 es va fer pública la primera convocatòria de programa
d’intercanvi d’estudiants entre universitats espanyoles. Per permetre la mobilitat dels
estudiants entre aquestes universitats, s’han de signar acords bilaterals.

8.8 ALTRES
8.8.1 CURSOS D’ESPANYOL PER A ESTRANGERS
El Vicerectorat de Projectes i Relacions Internacionals va participar amb el
Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina en la posada en marxa
d’aquests cursos l’any 2001, i enguany els han cursat entre 75 i 80 estudiants.
8.8.2 GESTIÓ D’AJUDES DE VIATGE
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 21.836,52 euros. Les ajudes les atorga una comissió formada per
quatre membres del PDI i presidida pel vicerector / per la vicerector a.
8.8.3 CONVENIS
Tramitació de convenis
La tramitació dels convenis és una comesa i una competència del Secretari General.
S’encarrega de donar suport tècnic i administratiu a aquesta matèria el Servei d’Afers
Generals (SAG).
Durant el curs 2002-2003 —entre l’1 de juliol de 2002 i el 30 de juny de 2003— el
SAG va finalitzar la tramitació administrativa d’un total de 139 convenis (vint-i-set més
que l’any anterior), i el 30 de juny de 2003 tenia en tramitació 113 convenis.
Dels 139 convenis signats amb altres entitats i publicats en el FOU (núms. 206 a 220)
durant el curs passat, 48 es varen signar amb la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, 7 amb ministeris del Govern espanyol, 38 —un 27,3%— amb altres
universitats i centres de recerca, 9 amb ajuntaments, 13 amb empreses, 23 amb altres
institucions i 1 amb particulars.
Dels 139 convenis, trenta es varen signar amb entitats d’altres països: 14 amb entitats
europees, 13 amb entitats americanes i 3 amb entitats del continent africà.
Convenis ratificats pel Consell de Govern. Curs 2002-2003
Ref.
0698
0699
0709
0711
0710

Tipus
AM
AM
AM
CV/P
CV/P

0623
0713
0682
0701
0649

CV/P
AM
CV/P
CV/P
CV/P

Entitat
País
Universitat Abdelmalek Essaâdi-Tetuan
Marroc
Universitat Autònoma de l'Estat de Morelos
Mèxic
Universitat Diego Portales
Xile
Fundació Carolina
Conselleria d'Innovació i Energia i Conselleria d'Educaci
Cultura
Conselleria d'Educació i Cultura (cinquena addenda)
Iscomar Ferrys
Universitat de Barcelona
Conselleria d'Innovació i Energia
Conselleria de Salut i Consum

0716
0697
0707
0696
0700
0706
0705
0708
0704
0714
0720
0721
0722
0726
0727
0730
0732
0735
0733
0729
0728
0723
0724
0717
0715
0731
0739
0742
0747
0749
0752
0737
0745
0757
0740
0743
0751
0758
0744
0736
0741
0702

CV/P
CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura
Ajuntament de Palma, Coordinadora-Federació Balear
Persones amb Discapacitat i Joana M. Rebassa
CV/P Ajuntament de Palma, Coordinadora-Federació Balear
Persones amb Discapacitat (MODEL)
CV/P Ajuntament de Palma, Coordinadora-Federació Balear
Persones amb Discapacitat i Sílvia Guiscafrè
CV/P Universitat Politècnica de València
AM
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya i Conso
Centre de Supercomputació de Catalunya
AM
Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball
AddendaConselleria de Salut i Consum
CV/P Conselleria d'Educació i Cultura, Consell de Meno
Universitat de Barcelona, Universitat Jaume I i Ajuntament
Maó
AM
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
AM
Fundació Cirujanos Plastikos Mundi
AM
Universitat Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fes
Marroc
AM
Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics
AM
Club esportiu Constància
AM
Fundació Teatre Municipal d'Artà
AM
Sistema Nacional de Formació Professional per al Turisme deCuba
Ministeri de Turisme (Cuba)
AM
Universitat Simón Bolívar
Colòmbia
CV/P Ministeri de Sanitat i Consum
AM
Maria Duran Ordiñana
CT
Ministeri de Medi Ambient (Direcció General de Conservació
de la Natura)
CV/P Conselleria d'Educació i Cultura
CV/P Servei de Salut de les Illes Balears
CV/P Universitat del Turabo
Puerto Rico
CV/P Conselleria de Benestar Social
CV/P Consell de Mallorca (Departament de Serveis Socials)
CV/P Institut Nacional de Meteorologia
AM
Universitat Anáhuac de Cancún
Mèxic
AM
Universitat de Guayaquil
Equador
AM
Universitat de Morón, Buenos Aires
Argentina
AM
Fundació Centre d'Estudis Socials i Desenvolupament Gabriel
Alomar
AM
Club esportiu Xelska
CV/P Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya
CV/P Conselleria de Benestar Social
CV/P Consell de Mallorca i TIRME, SA
CV/P Universitat Anáhuac de Cancún
Mèxic
CV/P Parlament de les Illes Balears
CV/P Conselleria d'Educació i Cultura
CV/P Conselleria d'Educació i Cultura
CV/P Fundació del Gran Teatre del Liceu
CV/P Consell de Mallorca
CV/P Ajuntament de sa Pobla
AM
Patronat per a la Protecció de la Salut Mental i el Benestar Soc
d'Eivissa i Formentera del Consell d'Eivissa i Formentera

0768
0647
0761
0754
0712
0703
0765
0767
0770
0753
0755
0766
0777
0781
0785
0791
0786
0763
0782
0795
0783
0784
0750
0756
0787
0769
0718
0774
0792
0772
0779

AM
CV/P

Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears
Conselleria d'Educació i Cultura del Govern balear, Consell de
Mallorca i Consell d'Eivissa i Formentera
AM
Università degli Studi dell’Insubria, Universitat de Leiden, Diversos
Universitat de París VI, Universitat de París VII, Universitat països
Louis Pasteur
CV/P Universitat de Barcelona i Universitat de Múrcia
CV/P Patronat per a la Protecció de la Salut Mental i el Benestar Soc
d'Eivissa i Formentera del Consell d'Eivissa i Formentera
CV/P Patronat per a la Protecció de la Salut Mental i el Benestar Soc
d'Eivissa i Formentera del Consell d'Eivissa i Formentera
CV/P Consell de Menorca
AddendaConselleria d'Educació i Cultura (DG d'Ordenació i Innovació
CV/P Conselleria d'Educació i Cultura i Consell Social de la UIB
AM
Societat Cooperativa de Formació Ocupacional Jovent
CV/P Banca March
CV/P Conselleria d'Innovació i Energia
CV
Telefónica de España, SAU
AM
Universitat de Vigo
AM
Clínica Rotger
AM
Centre Europeu d'Empreses Innovadores de Balears
AM
Institut Nacional de Telecomunicació d'Egipte
Egipte
Adden Centre Europeu d'Empreses Innovadores de Balears
da
Adden Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears
da
CV/P Univ. de Cantàbria, la Rioja, Oviedo, el País Basc, Pública
de Navarra, Saragossa, Extremadura i Castella-la Manxa
(Grup 9 d'universitats)
CV/P Consell de Mallorca (Departament de Cultura) Protocol
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CV/P Univ. de Cantàbria, la Rioja, Oviedo, el País Basc, Pública
de Navarra, Saragossa, Extremadura i Castella-la Manxa
(Grup 9 d'universitats)
CV/P Univ. de Cantàbria, la Rioja, Oviedo, el País Basc, Pública
de Navarra, Saragossa, Extremadura i Castella-la Manxa
(Grup 9 d'universitats)
AM
Universitats vinculades al programa de doctorat
interuniversitari d'Educació Ambiental i Organisme
Autònom Parcs Nacionals
AM
Universitat Rovira i Virgili, Universitat Catòlica de Lovaina Diversos
(Bèlgica), Institut Catòlic de Paris (França), Universitat
països
d'Urbino Carlo Bo (Itàlia)
CV/P Consell de Menorca
AM
Russian International Academy for Tourism (RIAT)
Federació
Russa
CV/P Conselleria de Benestar Social (DG d'Esports) i Ajuntament
de Palma (Institut Municipal de l'Esport)
CV/P Institut Balear d'Afers Socials
CV/P Conselleria d'Innovació i Energia
CV/P Instituto Cervantes
CV/P Ajuntament de Palma

0762
0793

CV/P
CV/P

0780
0759

CV/P
CV/P

0771
0798
0797
0746

CV/P
CV/P
CV/P
AM

0788
0806

AM
AM

0807
0812

AM
AM

0816
0775
0805

AM
CV/P
CV/P

0799

AM

0813
0803
0810
0789
0773
0809
0801

CV/P
CV/P
CV/P
CV/P
AM
CV/P
CV/P

0826
0827
0831
0804

AM
AM
AM
CV/P

0830
0820

CV/P
Addend
a
CV/P
CV/P
CT
CV/P
CV/P

0829
0811
0819
0832
0818

Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca
Conservatori Professional de Música i Dansa de les Illes
Balears
Ajuntament d'Artà
Col·legi Territorial d'Administradors de Finques de Balears,
Col·legis Territorials d'Administradors de Finques d'Espanya
i Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de
Balears
Entitat del Turisme de les Illes Balears (ENTURIB)
Consell de Menorca
Consell de Menorca
Universitat Estatal de Petrozavodsk, República de Carèlia
Federació
Russa
Universitat Nacional d'Entre Ríos
Argentina
Associació Reas Balears (Xarxa d'economia alternativa i
solidària)
Universitat de Roma III
Itàlia
Universitat Nacional del Centre de la Província de Buenos
Argentina
Aires
Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
Universitats de Còrdova, de Barcelona i Rovira i Virgili
Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes
Balears, Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya i Enciclopèdia Catalana, SA
Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de les Illes
Balears
Ministeri d'Educació, Cultura i Esports
Conselleria de Benestar Social
Col·legi Notarial de Balears
Universitat de Barcelona
Fundació GENOMA España
Institut Balear d'Afers Social
Consell de Seguretat Nuclear
Sciware, SL
Universitat Especialitzada de les Amèriques
Fundació Universitat Federal de Rondônia
Univ. de Cantàbria, la Rioja, Oviedo, el País Basc, Pública de Navarra,
Saragossa, Extremadura i Castella-la Manxa (Grup 9 d'universitats)
Universitat Oberta de Catalunya (addenda núm. 12)
Consell de Menorca
Universitat Oberta de Catalunya (addenda núm. 11)
TIRME, SA
Fundació Genoma España
Fundació del Gran Teatre del Liceu
Consell de Mallorca

Panamà
Brasil

9.1 SERVEI D’ACTIVITATS CULTURALS
DATES

ASSISTÈNCIA

1 CINEMA
Cinemacampus
Cinema d'animació: dels anys 90 fins a l'actualitat
Cicle de cinema asiàtic actual
Cinema francès després de la Nouvelle Vague
Costa Nord (col·laboració)
Cicle Altres Veus

15/10-17/12/02
14/01-25/03/03
1/04-20/05/03

70 pers.
70 pers.
70 pers.

31/01-25/04/03

25 pers.

Es Firó de Teatre de Manacor
Teatre Sa Societat de Calvià
Teatre de Lloseta

18/10/02
1/12/200
23-25/05/03

125 pers.
40 pers.
110 pers.

Costa Nord de Valldemossa
Teatre Municipal de Palma
Teatre Sa Societat de Calvià
Teatre Sa Societat de Calvià
A Coruña
MITEU - Ourense

20-30/12/02
7-9/03/03
20-21/03/03
30-31/07/03
25/4/03
28/4/03

240 pers.
165 pers.
80 pers.

Perfum de sal als llavis
La caverna
Nietzsche dit
10 anys de Mag-Poesia
València, obra: Estellés escènic
Fundació Teatre Principal (col·laboració)
Lectures dramatitzades: Mira'm

24/2/03
13/3/03
19/3/03
27/3/03
29/3/03

2 TEATRE
Morgana Teatre
Obra: Dr. Jeckill i Mr. Hyde

Obra: 1984 (G. Orwell)

110 pers.
280 pers.

MAG-Teatre

3 MÚSICA
Apreciació musical: cicle d'audicions d'obres cabdals de la història de
la música
Recorreguts musicals: l’òpera al segle XX
Concert de percussió a càrrec de Paco Vicedo (prod. cultural)
Fundació Teatre Principal. Òpera: Il campanello (col·laboració)
Gran Teatre del Liceu. Retrasmissió de la cantata Il viaggio a Reims
de Rossini (col·laboració)
10 anys de Mag-Poesia: actuació de Pau Riba i Enric Casasses

4 ACTIVITATS FORMATIVES
4.1.1 Universitat d'Estiu 2002
Bioestadística: eines per interpretar dades
Curs d’anglès general. Nivell mitjà
Curs de clima històric

27/11/02

18/11-16/12/02

25 pers.

10/02-14/04/03
20/3/03
10/4/03
21/3/03

40 pers.
45 pers

27/3/03

20
14
17

El Sol i la seva influència sobre la Terra
Estudi dels ritmes biològics
Identitat i memòria
II Curs de Lul·lisme: Les idees estètiques de Ramon Llull
II Seminari Mediterrani sobre Cooperació i Desenvolupament
Internacional: Finances i desenvolupament
Instruments i mesures electròniques
L’activitat física per a la promoció de la salut
La immigració a les Illes Balears. Història recent i perspectives
La transició a la vida adulta dels joves amb discapacitat: una passa cap
endavant
Millorar l’alimentació dels joves. El paper dels educadors
VI Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere: Teoria i praxi dels estudis
de gènere
Vídeo digital, realització d’un curtmetratge
Curs de formació de professors d’espanyol com a llengua estrangera
TOTAL
4.1.2 UEEF 2002
Art i arquitectura popular
Curs de nutrició esportiva
Els còmics avui: llenguatge popular i diversitat estètica
L’educació del segle XXI: espais virtuals i ciberprofessors
La justícia penal espanyola i les necessitats de la seva reforma
Societat, cultura i política a la Mediterrània occidental: estabilitat i
canvis
TOTAL
4.2.1 Universitat Oberta. 1r quadrimestre
Psicologia de l’amor i l’odi
Minories i nacions sense Estat en el món actual
Indicadors socials
TOTAL
4.2.2 Universitat Oberta. 2n quadrimestre
Curs de vídeo digital
Introducció al tractament psicològic en infants amb càncer
La història de l’art en pantalla gran
Debats, tendències de l’art i artistes de 1945 fins a l’actualitat
4/10-23/11/02
Evolució de la meteorologia
7/10/02-11/06/03
Globalització, desenvolupament i educació
Justícia juvenil: mesures de medi obert
6-10/05/03
La parella. Una unitat formada per dos individus
TOTAL
4.3.1 Tallers 1r quadrimestre
Flamencologia: Desmitificació de la cultura flamenca. Aspectes
teoricopràctics
Disseny i edició de pàgines web amb Dreamweaver
Taller de ball de bot
TOTAL
4.3.2 Tallers 2n quadrimestre
Visualització 3D
Curs de tècnica vocal
Introducció a la saviesa de la cal·ligrafia xinesa
TOTAL
4.4.1 Altres 1r quadrimestre
Itineraris artístics. La rehabilitació com a alternativa a la pèrdua de
conjunts viaris del centre històric…
La caverna de Plató. Reflexions
Segon cicle de cursos de dinamitzador d’activitats físiques per a la gent

27
27
32
21
54
13
17
63
85
14
119
20
35
578
10
86
7
29
16
13
161
20
10
8
38
21
39
28
38
12
15
26
20
199

10
23
12
45
13
23
21
57
9
50
85

gran
TOTAL

144

4.4.1 Altres 2n quadrimestre
Recorreguts musicals: l’òpera al segle XX
Desaïllats. La insularitat en la narrativa del segle XX
Curs d’interpretació teatral per a majors de 21 anys
Curs d’interpretació teatral per a joves de 16 a 21 anys
Curs de dansa moderna
Curs de dansa clàssica
Teatre d’animació, tècniques, llenguatges i valors expressius
Seminari de cultura de pau: les repercussions de la guerra contra l’Iraq.
Reflexions i perspectives
II Cicle de Formació en Història, Societat i Cultura. El planeta Terra:
un territori de conflictes
TOTAL

183

TOTAL FORMACIÓ

1.405

5 AJUDES A LA PRODUCCIÓ CULTURAL
Grup de Teatre de la UOM Fes-te Major
Mostra de videodansa
6 CONCURSOS
Poesia
Relat breu
Guió cinematogràfic
Còmic
7 EXPOSICIONS
El nivell del mar a les Illes Balears: Observacions des del satèl·lit
Envisat
Cabrera a cop d'ull: Fotografies de Biel Servera
La mirada d’un fotògraf: Joan Llompart Ramis
Josep Coll Bardolet. 90 anys. Els colors de la llum
8 COL·LABORACIONS
Centre de Tecnologies de la Informació (UIB)
1978-2003: vint-i-cinc anys de la UIB
Universitat Oberta per a Majors: Simpòsium Internacional sobre
Programes Universitaris per a Majors
Consell d'Estudiants: Programa El tirachinas des de Palma (José
Antonio Abellán)

22
55
5
7
34
6
19
15
20

desert
desert
desert
desert
26/11-13/12/02
21/05-15/06/03
17/02-8/03/03
17/10-7/11/03

9/4-15/5/03
6-9/03/03
29/5/03

160

9.8 SERVEI DE PUBLICACIONS I INTERCANVI CIENTÍFIC
OBRES EDITADES
El proceso penal con implicación de menores
L’adaptació curricular individualitzada com a eina de comunicació interprofesional. Un
estudi de casos en un centre de primària
Marketing de la distribució comercial detallista
Lògica per a representar el coneixement
Exercicis i casos pràctics d’economia política
Exercicis i proves objectives de lògica
Introducció a l’anàlisi de regressió lineal
Lecciones de derecho procesal civil internacional
Prácticas de citología e histología
Introducción a la estadística descriptiva para economistas
Lecciones de derecho procesal II
Prácticas virtuales de física básica
30 temas de física
Técnicas instrumentales en bioquímica y biología
Macroeconomía (segona edició)
Experimenting with language
Introducció a la inferència estadística
Estrés y burnout en la enseñanza
Feminisme a les aules
Comercio electrónico y turismo: el caso balear
Sota un silenci amb mil orelles

Religions del món antic: la creació
Vertebrados ibéricos: peces, anfibios y reptiles
Diccionari de les arts: arquitectura, escultura i pintura
Conèixer i gaudir els aliments de les Illes Balears
Notes per a unes classes de teoria de models i indecibilitat
Mediterranean storms
El parc arqueològic del Puig de na Morisca
La empresa turística balear y el medio ambiente. Un estudio empírico
Internet útil per a tothom
Geografía y territorio
Princeps i reis. Promotors de l’orde cartoixà
Guillem Colom Casasnovas, naturalista i geòleg
Globalització i desenvolupament

LLIBRES EN COEDICIÓ
Publicacions de l’Abadia de Montserrat
Entre l’afirmació individualista i la desfeta col.lectiva
Toponímia i etimologia
Discursos testimonials en la literatura catalana recent

José J. De Olañeta
Los dias del Alción

Universitat de Barcelona

Diccionari de definicions lul.lianes
La ciència en català a l’edat mitjana i el renaixement

Edizioni dell’Orso
Omaggio a Antonio Machado 1875-1939
Omaggio a Vicente Aleixandre 1898-1984

REVISTES
Annals of tourism research en español. Vol.4. núm.2
Revista d’educació i cultura, núm. 15
Revista de Psicologia del deporte. Vol. 11. Núm. 1
Revista de Psicologia del deporte. Vol. 11. Núm. 2
Revista de Psicología del deporte. Vol. 12. Núm. 1
Revista Mayurqa, núm 28
Revista Taula. Quaderns de pensament. Núm 37

PUBLICACIONS INSTITUCIONALS
Catàleg de projectes d’investigació de la Universitat de les Illes Balears 2002
Memòria d’investigació de la Universitat de les Illes Balears 2002
Documents de treball del Departament d’Economia i Empresa
Programes de doctorat
Lliçó inaugural 2002-2003: La modernitat de i des de la literatura
Guía d’accés a la Universitat

Preinscripció universitària
Matrícula 2003-2004
Manuals de pràctiques dels estudis de Mestre
La UIB i el seu professorat. El document de plantilla
Memòria d’activitats de la Facultat d’Educació
Memòria del departament de Ciències de l’Educació
ECTS guides

U IB

U n iv ersit at deles
Illes B alears

9.7 SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS
Derivades del Pla quinquennal de prevenció 2002-2006, aprovat pel Comitè de Seguretat i
Salut, s’han realitzat les accions següents:
1. Objectiu núm. 1 del Pla quinquennal: avaluacions de riscs laborals
— S’han avaluat els riscs laborals del PAS, les instal·lacions generals i empreses
contractades dels edificis Mateu Orfila i Rotger, Guillem Colom Casasnovas, Estabulari,
Ramon Llull, Sa Riera, Can Salort, Son Lledó i Arxiduc Lluís Salvador.
— Tenint en compte que l’any anterior es varen avaluar els edificis Guillem Cifre de
Colonya, Anselm Turmeda, Beatriu de Pinós i Aulari, actualment el 83 per cent del PAS
està avaluat.
2. Objectiu núm. 2: formació i informació
a) Cursos d’assistència obligatòria:
• Riscs laborals en oficines: 13 sessions d’una hora; hi han assistit 250 persones.
• Riscs del Servei de Biblioteca i Documentació: 6 sessions d’1,5 hores; hi han
assistit 50 persones.
• Riscs laborals del personal de neteja d’EULEN i de la UIB (4 sessions de 3 hores).
Podem concloure que el 66 per cent del PAS de la UIB ha rebut formació específica de
prevenció.
b) Cursos d’assistència voluntària (des del setembre de 2002 fins a l’agost de 2003):
• Prevenció de lesions musculoesquelètiques i mal d’esquena (2 h): 17 assistents.
• Educació de la veu (2 sessions de 15 h): 18 assistents.
• Socorrisme laboral i primers auxilis (2 sessions de 4 h): 30 assistents.
• Deshabituació al tabac (12 h): 8 assistents.
c) Informació sobre riscs laborals:
S’han elaborat i distribuït tres fitxes d’informació sobre riscs laborals: per al personal de
biblioteques, per a consergeries i per a feines agrícoles i forestals (l’any 2001 es va lliurar
la fitxa sobre riscs en oficines i despatxos).
3. Objectiu núm. 3: procediments de prevenció
— El Comitè de Seguretat i Salut ha elaborat i aprovat el procediment de coordinació
d’activitats empresarials en matèria de prevenció. Actualment està pendent d’implantació.
— Investigació d’accidents i incidents: s’han investigat els accidents i incidents següents:
a) Any 2002 (des de gener a desembre):
• 9 accidents amb baixa laboral.
• 18 incidents sense baixa.
b) Any 2003 (des de gener a agost):
Ref.: SP020703
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7 accidents amb baixa laboral.
8 incidents sense baixa.

L’evolució de la sinistralitat a la UIB, segons dades de la mútua ASEPEYO, és la següent:
Accidents amb baixa
Incidents sense baixa
Durada mitjana de les baixes
Taxa d’incidència (núm. accidents/1.000 treb.)

1999
4
11
13 dies
27,7

2000
2
4
11 dies
8,8

2001
7
12
24 dies
25,3

2002
7
10
35 dies
23,8

— Comunicacions de riscs: seguint el procediment aprovat pel Comitè de Seguretat i
Salut l’any 2002, durant aquest període els treballadors han fet 20 comunicacions. S’han
solucionat 11 de les 26 activitats preventives que s’havien proposat als informes (42 per
cent).
4. Objectiu núm. 4, sobre plans d’emergència:
— S’han elaborat els manuals d’autoprotecció dels edificis Ramon Llull, Can Salort i
Anselm Turmeda (l’any anterior vàrem fer els dels edificis Mateu Orfila i Rotger, Guillem
Colom Casasnovas i Sa Riera).
— S’han designat els equips d’emergències de l’edifici Guillem Colom Casasnovas i s’ha
distribuït informació sobre emergències als ocupants. S’ha impartit formació sobre incendis
per a tot el personal: 4 sessions d’una hora, amb 98 assistents.
— S’han fet dos simulacres d’emergència a l’edifici Mateu Orfila i Rotger i dos simulacres
a l’edifici Guillem Colom Casasnovas, i s’han elaborat els informes corresponents.
5. Vigilància de la salut:
a) Activitat assistencial:
A l’abast de tota la població universitària (estudiants, PDI i PAS): consulta habitual,
urgències, cures, aplicació d’injectables, etc.
Nombre de consultes: 4.756 (estudiants: 1.171; PAS: 1.900; PDI: 1.575; altres: 110).
b) Activitat de salut laboral (per al personal de la UIB):
1. Reconeixements mèdics preventius periòdics (realitzats per la mútua ASEPEYO): 362
(180 PDI i 182 PAS). Amb el resultat d’aptes per a la seva feina.
2. Campanyes de vacunació: antigripal: 98; hepatitis B: 1; hepatitis A: 11; tètan-diftèria: 45.
3. S’ha realitzat l’estudi, el seguiment i els informes medicolaborals dels treballadors.
6. Altres accions del Servei de Prevenció:
— S’ha elaborat un informe de seguretat sobre neteja de finestres als edificis de la UIB.
— S’ha elaborat un informe de seguretat sobre busseig (àrea de Biologia Marina).

Ref.: SP020703

2/2

9.6 SERVEI LINGÜÍSTIC
ÀREA DE CORRECCIÓ I TRADUCCIÓ
Fins a l’1 de juliol de 2003, l’àrea d’assessorament de correcció i traducció de i a
llengües estrangeres ha gestionat un total de 227 sol·licituds per a documents
acadèmics, institucionals i científics amb la col·laboració de traductors i correctors
externs. S’han corregit 72 documents: 28 documents en català, 41 en anglès, 2 en
espanyol i 1 en francès.
En el cas concret del català, s’han corregit més de 3.073 documents, 28 dels quals s’han
adjudicat a col·laboradors externs.
D’altra banda, s’han sol·licitat 155 traduccions de documents científics i institucionals:
27 documents al català, 86 a l’anglès, 17 a l’espanyol, 18 al francès, 3 a l’alemany, 2 a
l’italià i 1 al portuguès. S’han anul·lat 2 documents: 1 a l’italià i 1 al portuguès.
Dades generals de sol·licituds
1. Taula comparativa de feines de correccions 2001-2002 i 2002-2003.
Idiomes
corregits
Anglès

2001-2002

2002-2003

46

41

Català

23

28

Espanyol

7

2

Francès

5

1

Italià

1

0

Alemany

0

0

Total

82

72

2. Taula comparativa de feines de traduccions 2001-2002 i 2002-2003.
Idiomes
traduïts
Anglès

2001-2002

2002-2003

69

87

Català

30

27

Castellà

17

17

Francès

23

18

Italià

0

2

Alemany

1

3

Portuguès

0

1

Total

140

155

S’hi observa un decrement de correccions d’un 12,1 % i un increment de traduccions
d’un 10,7%.
Dades econòmiques
Documents traduïts i corregits
Cost total per al Servei Lingüístic
Cost per als centres sol·licitants
Cost total de totes les feines

227
19.960,41 euros
20.443,06 euros
40.403,47 euros

Respecte del curs 2001-2002, en què es varen gestionar 222 documents, hi ha un
increment de 5 documents. L’increment del cost per al Servei Lingüístic és de 4.978,75
euros, motivat per un volum de feines de traducció molt important quant al nombre de
paraules i pàgines.
Els departaments que han generat més demandes de correccions i traduccions han estat
Biologia fonamental i Ciències de la Salut, Economia i Empresa i Ciències de
l’Educació. Quant als serveis, el que ha generat més demandes és el de Publicacions.
D’altra banda, l’àrea d’assessorament de traducció ha facilitat la intervenció de tres
traductors-intèrprets per a dos congresos: les Jornadas sobre los centros de recursos
para el aprendizaje y la investigación en los procesos de innovación docente,
organitzades pel Servei de Biblioteca i Documentació a Palma els dies 7, 8 i 9 de maig
de 2003, i el Congrés Internacional de la Universitat Oberta per a Majors, organizat per
la UOM el dies 7, 8 i 9 de maig de 2003.
Finalment, el Servei Lingüistic ha facilitat feines de traducció al Consell Insular de
Mallorca i a “Sa Nostra”.
Un membre de l’àrea de correcció ha assistit al curs Recursos en línia d’interès per al
llenguatge jurídic, organitzat per la Direcció General de Política Lingüística del Govern
de les Illes Balears (6 de març de 2003. Palma).
ÀREA DE PLANIFICACIÓ I DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA
Durant la primera setmana d’octubre vàrem organitzar, al campus, juntament amb la
Direcció General d’Universitats de la Generalitat de Catalunya, la Mostra de llibres de
text universitaris en llengua catalana.
Com cada any, s’han convocat els ajuts a la recerca en català, amb el suport de la
Direcció General de Política Lingüística, que suposa 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.
També hem col·laborat amb el Voluntariat lingüístic en l’organització dels Grups de
Conversa.
S’ha consolidat el funcionament de la Borsa d’intercanvi lingüístic, per a l’aprenentatge
i la pràctica d’idiomes.
En conveni amb la Direcció General de Política Lingüística, s’ha creat el Centre
d’Autoaprenentatge de Català de la UIB, ubicat a l’Aulari.

ÀREA D’IDIOMES MODERNS
L’Àrea d’Idiomes Moderns ha impartit 8 cursos d’idiomes, organitzats en 13
grups, als quals han assistit 284 alumnes.
Curs
Anglès mitjà
Anglès avançat
Alemany bàsic
Alemany mitjà
Alemany avançat
Francès bàsic
Francès mitjà
Francès avançat
Italià bàsic
Italià mitjà

Grups
4
1
3
1
1
1
1
1
1
1

Alumnes
100
25
61
13
6
20
6
5
23
9

Total

15

268

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

Grups Alumnes
1
27
1
18
1

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 Professors de Secundària (CEPS), en el marc del Programa
Internacional de Professors Visitants coordinat per la Sra. Carme Moreno Huart de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports (novembre de 2002).
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).
GABINET D'ONOMÀSTICA
Durant el curs 2002-2003, el Gabinet d'Onomàstica ha resolt 1.117 consultes sobre
toponímia, de les quals 682 es referien a Mallorca, 134 a Menorca, 43 a les Pitiüses i
258 a Espanya i la resta del món.
D’altra banda, s’han revisat diverses llistes de topònims: toponímia menor de Petra,
camins rurals, parcs naturals de Llevant i de Mondragó i l’Albufera.
Les consultes resoltes sobre antroponímia són 202. Hi ha hagut més de 70 peticions de
certificats per a la normalització ortogràfica de cognoms. S’han expedit 76 certificats i
12 notes informatives i s’han atès 38 consultes sobre normativa.
El Gabinet de Terminologia ha fet feina també en la revisió i la correcció de diverses
llistes de noms tradicionals de les Illes Balears: malnoms de Sóller, revisió dels noms i
llinatges dels alumnes i dels tutors del CAP 2002-2003, correcció de noms dels sants

patrons d’oficis (Ajuntament de Campos) i supervisió de Els noms dels nadons a les
Illes Balears (1996-2001): taules de freqüència (Institut Balear d’Estadística).
A més de les consultes diàries, el Gabinet ha treballat en diversos projectes: a)
adquisició del nomenclàtor de les vies públiques de tots els nuclis de població de les
Illes Balears, b) informatització de totes les consultes de toponímia, antroponímia i
qüestions diverses que s'han dut a terme des de la creació del gabinet ençà, c)
compilació i revisió de les comunicacions i conferències exposades a les jornades de
toponímia i antroponímia, d) organització de la XVI Jornada d'Onomàstica que es va
dur a terme a Binissalem el 22 de març de 2003 al casal de Can Gelabert de la Portella,
e) creació i informatització dels fons bibliogràfic del Gabinet i f) adquisició d'articles
referents a onomàstica que es publicaren a les revistes Lluc, S'ull de Sol, El Mirall,
Miramar, Randa… L'objectiu és escannejar tot el material perquè es pugui consultar a
la pàgina web del Gabinet.
GABINET DE TERMINOLOGIA
El Gabinet de Terminologia ha atès durant el curs 2002-2003 aproximadament 4.500
consultes terminològiques puntuals. Les consultes provenen majoritàriament de
l’Administració autonòmica i local i de la mateixa Universitat. Les àrees temàtiques
més consultades han estat ciències de la vida, ciències de la salut i alimentació i
gastronomia.
En relació amb l’elaboració de diccionaris, elaborats pel GT o coordinats seus, Edicions
UIB ha publicat el Diccionari de les arts, arquitectura, escultura i pintura, de Jaume
Salvà i Lara, amb 1.383 termes en català i els equivalents corresponents en castellà,
definicions i 72 il·lustracions. A més, es troben a punt d’editar-se el Lèxic multilingüe
de la construcció català-castellà-francès-anglès-alemany, amb 1.450 termes catalans i
els corresponents equivalents en les llengües esmentades, i el Lèxic d’història de l’art
català-castellà-francès-anglès, amb 630 termes catalans i els corresponents equivalents
en les llengües esmentades. Aquests dos treballs els ha elaborat el Gabinet de
Terminologia. Aquest darrer ha tingut el suport econòmic de l’Institut Joan Lluís Vives
per a l’elaboració. Així mateix, el Gabinet prepara una reedició revisada i actualitzada
del diccionari Biologia per a l’ensenyament.
D’altra banda, en el marc de la subcomissió de terminologia de l’Institut Joan Lluís
Vives, el GT ha elaborat el Catàleg de recursos terminològics universitaris, que està
previst que editi l’Institut Joan Lluís Vives en suport electrònic, i s’estudia la
possibilitat d’editar-lo en paper. Està previst de presentar-lo el curs 2003-2004.
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,
centres de primària i secundària, etc.), que hem fet de les noves publicacions
relacionades amb terminologia (diccionaris, manuals, etc.), dels termes normalitzats pel
Consell Supervisor del TERMCAT, de les mateixes novetats incorporades a les pàgines
web del GT, etc.
RELACIONS EXTERIORS
El director del Servei Lingüístic i el vicerector d’Estudiants varen assistir a les II
Jornades Universitàries. Mobilitat Estudiantil i Llengua (3 i 4 de juny. Castelldefels).
El director del Servei Lingüístic ha assistit a les reunions de la Comissió Tècnica de
Llengua de l’Institut Joan Lluís Vives.

9.5 SERVEI DE COMUNICACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS
Des del Servei de Comunicació s’ha fet la divulgació als mitjans de comunicació de la
informació generada per la comunitat universitària: òrgans de govern, departaments,
serveis, professors, personal d’administració i serveis, Consell d’Estudiants,
associacions d’alumnes, i altres grups de representació estudiantil, així com la Fundació
Universitat-Empresa de les Illes Balears, l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats,
l’Institut Joan Lluís Vives, el Grup 9 d’universitats i altres institucions científiques i
culturals vinculades a la Universitat.
S’han emès unes 550 notes de premsa sobre informació universitària als mitjans de
comunicació, així mateix, s’ha facilitat la realització d’entrevistes, reportatges,
publicació d’articles, emissió de comunicats, reunions amb periodistes, i participació de
professors, personal d’administració i serveis i alumnes en tertúlies de ràdio i debats de
televisió. Durant el curs acadèmic s’ha incrementat la difusió d’informació als portals
Vilaweb i Universia, amb la tramesa de les notes informatives generades pel Servei.
La pàgina web del Servei, dissenyada per a l’ús tant dels mitjans de comunicació com
de la comunitat universitària, ha esdevingut una eina més per a la difusió de l’actualitat
universitària, amb un registre de més de 82.000 visites durant el curs 2002-2003. La
guia d’experts de la UIB en format electrònic i en paper adreçada específicament als
mitjans de comunicació ha facilitat l’accés als especialistes de la UIB i l’assessorament
d’aquests. Per que fa a l’activitat de recerca realitzada pels grups d’investigació de la
UIB, la guia de consulta de projectes de recerca, en format electrònic, disposa ja de més
de 60 projectes, que han estat recollits pels mitjans de comunicació estatals i de la
comunitat autònoma, així com empresaris i persones interessades.
Entre d’altres serveis, la web del Servei de Comunicació posa a l’abast dels usuaris un
quiosc de mitjans de comunicació, el dossier de premsa d’informació universitària i una
pàgina d’accés als serveis de comunicació, pàgines d’actualitat i d’informació de les
universitats espanyoles. S’ha iniciat l’elaboració d’una pàgina de divulgació de la
projecció cultural i la política d’extensió universitària de la UIB, i s’ha creat una base de
dades de l’arxiu fotogràfic del Servei que esperam que prest estarà disponible a la web.
El Servei facilita, a través de la xarxa de monitors localitzats als halls dels edificis
universitaris, informació puntual dels congressos, seminaris, conferències, màsters,
cursos d’especialització, publicació de llibres, concerts, representació d’obres de teatre,
homenatges i altres activitats culturals organitzades per la UIB o en col·laboració amb
altres institucions. D’altra banda, els mitjans de comunicació s’han fet ressò dels actes
institucionals organitzats per la Universitat, com cerimònies d’investidura, homenatges,
actes d’inauguració del curs acadèmic, actes de lliurament de títols, etc.
Per tercer curs acadèmic el Servei publica la revista Enllaç UIB, que dóna especial
suport al programa Amics i Amigues de la UIB. La revista s’adreça a les institucions
públiques i privades, els empresaris, els antics alumnes i qualsevol persona interessada a
conèixer i rebre informació sobre la Universitat.
El Servei de Comunicació dóna suport a les relacions de la Universitat amb els mitjans
de comunicació i responsables de comunicació d’altres universitats i centres de recerca,
tant de l’Estat espanyol com europeus. També amb els serveis de comunicació

d’institucions publiques i privades de les Illes. Són tasques del Servei l’elaboració de
dossiers de premsa i el seguiment de les notícies de la Universitat que han aparegut a les
televisions i ràdios, com també la distribució als mitjans de comunicació de les
publicacions fetes per la Universitat.

9.4 CENTRE DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
Adreces
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: ¡Error!Marcador no definido.WWW: ¡Error!Marcador no definido.
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 que s'ha
d’encarregar 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 demanassin, i passà a denominar-se Centre de
Tecnologies de la Informació de la Universitat de les Illes Balears (CTI@UIB).

ACTIVITATS DOCENTS
Cursets del Pla de formació del PAS i PDI impartits per personal del CTI:
Mòdul 06. Informàtica
G 061803
FileMaker, 10 hores
G 062801
Microsoft Access, 10 hores
G 062802
Microsoft Access, 10 hores
E 063001
DreamWeaver: Creació i administració de llocs i pàgines web, 20 hores
E 063201
Administració d’entorns Windows NT i 2000, 10 hores
E 063401
Ús d’AGORA, 10 hores
G 060808
Microsoft Word (avançat), 10 hores
G 061007
Microsoft Excel, 10 hores
G 061109
Curs de correu electrònic, 10 hores
E 061603
Microsoft PowerPoint, 10 hores
Cursets del Pla de Formació del PAS i PDI impartits per al personal del CTI:
O 063701

Oracle reports (professorat del CTI)
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O 063501
O 063801

Sistemes PKI (professorat extern)
Administració avançada OpenVMS (professorat del CTI)

Aules informàtiques:
Per al curs 2002-2003 la UIB va posar a disposició d’alumnes i professors un total de 19
aules d’ordinadors. En total hi ha 499 ordinadors: 31 Apple iMac i 468 de basats en
tecnologia Intel.
Durant el curs es va produir una important renovació de l’equipament de les aules
informàtiques. D’una banda es varen adquirir 260 ordinadors Compaq Evo 300 Pentium IV
1,7 GHz, que varen servir per equipar les aules de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos i
renovar les aules del Mateu Orfila i Rotger i Sa Riera. D’altra banda, es varen comprar 100
ordinadors APD Pentium IV 2 GHz per renovar les aules de l’edifici Guillem Cifre de
Colonya i dues de l’Anselm Turmeda i equipar-ne una a l’Aulari. Ateses aquestes
adquisicions, el 70% dels ordinadors de les aules tenen menys d’un any.
A part dels ordinadors ubicats a les mateixes aules, s’ha dotat un servidor central, que
substitueix els servidors locals de cada aula. És un clúster Compaq ProLiant DL380 amb
512 MB de RAM, que té les funcions següents:
- Servidor de domini ALUMNES.
- Servidor DHCP, per a les adreces IP dels ordinadors de les aules.
- Servidor de l’aplicació de control de targetes d’accés als PC de les aules.
- Servidor de les impressores de les aules.
- Servidor de Rembo per a la gestió i rèplica d’imatges.
ALTRES
Equips:
Durant el curs 2002-2003 es va continuar 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 adquirit és un Compaq AlphaServer GS160, configurat amb:
 16 processadors 21264 EV68 de 1001 MHz i 8 MB de memòria cau cada un,
 16 GB de memòria RAM entrellaçada a 32 vies,
 4 mòduls d’E/S que disposen de connexions a Gigabit Ethernet, Fibre Channel i Ultra
SCSI-3.
Una SAN (Storage Area Network) basada en Fibre Channel, amb controladors d’E/S
dedicats amb 1 GB de memòria cau i 1 TB de disc.
Es va escollir un model de la sèrie AlphaServer GS per la seva 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, i la que utilitza
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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.
El rendiment obtingut amb aquest sistema, a la partició de càlcul, és, per exemple, superior
en 3,5 vegades a l’ordinador Compaq HPC320 del Cesca, en una execució amb un sol
processador i 100 MB de RAM.
A part d’aquest superordinador també es varen adquirir dues estacions de treball Compaq
DS10, configurades en clúster, destinades al servei de correu electrònic.

Infraestructura de la xarxa de la UIB:
Durant l’any acadèmic 2002-2003 es varen dur a terme una sèrie d’ampliacions i millores
de la infraestructura i configuració de la xarxa de comunicacions de la UIB.
Es va realitzar la instal·lació de l’equipament de comunicacions del nou edifici Melchor
Gaspar de Jovellanos, amb la qual cosa es va incrementar el nombre d’elements actius de la
xarxa del campus en 28, amb capacitat de servei per a 650 ports d’usuari.
Es varen fer actualitzacions en la configuració de la xarxa del campus de la UIB per afegir i
millorar les polítiques de seguretat.
Les comunicacions amb la Seu universitària de Menorca es varen veure millorades per
l’augment de l’amplada de banda disponible, cosa que pròximament també es millorarà a la
Seu d’Eivissa.
Quant a les comunicacions exteriors amb RedIRIS, també es varen fer ampliacions i
millores, atès que es va produir un increment notori de l’amplada de banda disponible i la
configuració d’enllaços redundants per garantir la disponibilitat de servei.
Tasques i serveis:
Resumidament, les activitats i els serveis que ofereix el Servei de Càlcul són
bàsicament els següents:
S
S
S
S
S
S
S

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 seus universitaris,
etc.).
Gestió dels serveis d'informació de la UIB pel sistema WWW: servidors web,
cercadors, etc.
Gestió de les aplicacions de xarxa: correu electrònic, missatges (news), etc.
Gestió de sistemes: de diversos sistemes operatius (OpenVMS, Unix diversos,
WindowsNT…), per a multiplicitat de tasques: docència, gestió universitària, etc.
Gestió dels principals servidors: servidor d’impressores, de fitxers, de noms, de
còpies de seguretat d’estacions de treball, etc.
Desenvolupament de software, principalment:
• de gestió: mòdul de gestió del doctorat, durant el 2002
• aplicacions web
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S
S
S
S
S
S
S

• relacionat amb targetes intel·ligents
Consultori i assessoria informàtics: 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 antivirus,
aplicacions estadístiques, científiques, etc.).
Suport informàtic al Servei de Biblioteca i Documentació: aplicacions (INNOPAC,
Millenium…), terminals (OPAC…), etc.
Servei de lectura de fulls per marques òptiques (correcció d'exàmens tipus test,
enquestes, etc.).
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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
El Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat de les Illes Balears es
defineix com un servei de suport a la docència, la discència i la recerca mitjançant el
qual s'organitzen, es processen i es posen a l'abast dels usuaris tots els fons bibliogràfics
i documentals de la UIB, independentment del suport material, del lloc on siguin
dipositats o del fons (partida pressupostària) mitjançant el qual hagin estat adquirits, i es
facilita l'accés de la comunitat universitària a la informació bibliogràfica i documental
disponible en altres biblioteques i centres de documentació.
La finalitat del Servei és garantir la informació documental necessària per tal
que la institució universitària pugui assolir els seus objectius.
Funcions
Són funcions del Servei de Biblioteca i Documentació:
— a) Processar, conservar i difondre els fons bibliogràfics i documentals de la UIB per
tal d'atendre'n les necessitats docents i d'investigació.
— b) Posar a l'abast de la comunitat universitària tots els fons propis abans esmentats,
degudament catalogats i classificats, per tal de facilitar-ne la màxima utilització.
— c) Organitzar activitats de formació d’usuaris i promoure l'edició de publicacions que
en difonguin els serveis (cursets de formació dels usuaris, publicació de butlletins de
sumaris, novetats bibliogràfiques, guies de l'usuari, etc.).
— d) Facilitar l'accés a altres fons o a la informació actualitzada d'altres biblioteques,
centres de documentació i bases de dades.
— e) Participar en programes i convenis que tinguin com a finalitat la millora dels
serveis oferts pel Servei de Biblioteca i Documentació (catàlegs col·lectius, préstec
interbibliotecari...).
— f) Totes aquelles que en l’àmbit d'activitats ajudin a assolir les finalitats generals de
la UIB.
Estructura
3.1. 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.
3.2. 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.
3.3. 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.
3.4. Les biblioteques de centre són, actualment, sis biblioteques al campus,
cadascuna de les quals té el nom propi de l'edifici que l'alberga, i una biblioteca en cada
extensió de les illes de Menorca i Eivissa-Formentera.

La unitat de serveis centrals
El Servei de Biblioteca i Documentació té les seccions centrals següents:
a) Secció de catalogació i processament tècnic
b) Secció de documentació i préstec interbibliotecari
c) Secció d'arxiu històric
d) Secció de fons antic i col·leccions especials
e) Secció d’adquisicions i subscripcions
a) La secció de catalogació i processament tècnic
És responsable del processament tècnic dels fons bibliogràfics i documentals de
la UIB i de la distribució posterior dels materials processats a les biblioteques de la
UIB.
La funció principal d'aquesta secció és la catalogació i la classificació de tots els
fons de la UIB, amb independència del suport de la documentació i de la modalitat
d'adquisició (compra, intercanvi, donatiu).
Les normes de catalogació i de classificació dels fons bibliogràfics i
documentals de la UIB seran fixades per la direcció del Servei de Biblioteca i
Documentació d'acord amb les normatives internacionalment acceptades. Aquesta
secció també tindrà cura del manteniment del fitxer d'autoritats i del tesaurus.
b) La secció de documentació i préstec interbibliotecari
Té com a funció l'obtenció en préstec de documents no existents en els fons de
les biblioteques de la UIB i el préstec de documents de la UIB a altres biblioteques amb
les quals hi ha un règim de reciprocitat, i també possibilitar i controlar l'accés a bases de
dades documentals, tant remotes com locals.
Aquesta secció s'encarrega també de l'obtenció de fotocòpies, microfilms, etc.
dels documents originals, dins les normes legals vigents.
c) La secció de l'arxiu històric
Té la funció de recollir, inventariar, organitzar i custodiar tota la documentació
històrica propietat de la UIB i facilitar-ne la consulta i l'accessibilitat, com també la
reproducció dels fons.
d) Secció de fons antic i col·leccions especials
Té la funció de gestionar, catalogar i difondre el fons antic de la Universitat i
aquelles col·leccions bibliogràfiques que per la seva especificitat o l’especial valor que
tenen formen una unitat al marge de la col·lecció general de la Universitat.
e) Secció d’adquisicions i subscripcions
Té la funció de supervisar les adquisicions de material bibliogràfic i les
subscripcions de publicacions periòdiques, controlant el compliment de les prestacions
dels proveïdors especialment pel que fa a les publicacions en format electrònic.
Les biblioteques de centre
Hi ha, actualment, sis biblioteques al campus, cadascuna de les quals té el nom
propi de l'edifici que l'alberga: biblioteca Ramon Llull, biblioteca Mateu Orfila i Rotger,
biblioteca Anselm Turmeda, biblioteca Guillem Cifre de Colonya, biblioteca Gaspar
Melchor de Jovellanos i biblioteca Arxiduc Lluís Salvador, així com 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, així mateix, 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
5.700 títols de publicacions periòdiques, de les quals 2.192 són subscripcions i 408
intercanvis o donatius. Actualment, al catàleg col·lectiu informatitzat amb el sistema
INNOPAC hi ha 252.851 títols de monografies 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 incorporació de noves
revistes electròniques a text complet, de les quals ja n’hi ha devers 3.500 d’accessibles
en línia.

Resum de la memòria del curs 2002-2003
Canvis a la plantilla de personal
— S’han convocat oposicions per a cobrir les següents places:
— 7 places de laboral del grup III
— 2 places de laboral del grup IV.1
— S’han dotat 2 places de funcionari grup C nivell 20
Modificacions en els càrrecs de responsabilitat del Servei:
No hi ha hagut modificacions en els càrrecs de responsabilitat del Servei durant el curs.
Becaris i alumnes col·laboradors:
— S’han millorat les dotacions econòmiques de les places d’alumnes col·laboradors,
que actualment són 7 per donar suport als projectes inclosos en el contracte
programa, així com altres cinc per donar suport general a les biblioteques.
— S’han continuat dotant dues places d’alumnes col·laboradors per tal de donar suport
al projecte CEDOC.
— El CEDOC ha continuat dotant dues beques, una de les quals es destina a realitzar el
projecte de preservació i catalogació d’arxius.
Locals
— S’ha posat en funcionament la biblioteca del nou edifici de Dret i Economia
traslladant-hi tot el material bibliogràfic dels estudis de Dret i d’Economia i
empresa.
— S’han reorganitzat les biblioteques Ramon Llull, Mateu Orfila i Anselm Turmeda un
cop traslladats una part dels seus fons a la nova biblioteca G. M. de Jovellanos.
— S’ha convocat el concurs de projectes per al nou edifici de la biblioteca central de la
UIB.
— S’ha habilitat un nou local de Catalogació a la planta baixa de l’edifici Ramon Llull
on s’ha agrupat tot el personal d’aquest servei.
— S’ha traslladat l’oficina del CABIB a l’antic local de Catalogació de l’edifici Mateu
Orfila.
— S’ha iniciat l’habilitació d’una mediateca a la biblioteca Ramon Llull.
Equipaments
— Instal·lació d’un escàner zenital de la gamma “supraescan” per dur a terme projectes
de digitalització.

— Instal·lació d’una sala d’informació electrònica a la biblioteca G. M. de Jovellanos
dotada de 15 ordinadors per als usuaris.
— Adquisició d’altres 15 ordinadors per a una segona sala d’informàtica.
— Instal·lació d’un reproductor de vídeo a la biblioteca Mateu Orfila.
— Adquisició i posada en marxa de dos nous equips de consulta i reproducció de
microformes.
— Ampliació de memòria de diversos PC per tal d’adaptar-los als requeriments del
Millenium.
— Instal·lació de 8 ordinadors per a formació i pràctiques a la sala de formació de la
biblioteca G. M de Jovellanos.
— Adquisició d’un aparell d’autopréstec per a la biblioteca G. M. de Jovellanos.
Programari
— Posada en marxa de nous mòduls del programa de gestió de biblioteques
INNOPAC: Scope de la Biblioteca del Centre Balears Europa.
— Adquisició del programa Contribute Win IE Education per a facilitar el
manteniment compartit de la pàgina web i la Intranet.
Formació
— Realització dels cursos de formació del personal del Servei dins el Pla de formació
de la UIB.
— Col·laboració en l’organització de diversos cursos amb ABADIB.
— Realització de cursos i sessions de formació d’usuaris adreçats al PDI.
— Continuació del Pla de formació d’usuaris adreçat als alumnes de nou ingrés i
desenvolupat durant els mesos d’octubre i novembre de 2002.
— Assistència a diversos cursos del Pla de formació de la UIB i a cursos i jornades
externs, especialment del camp de la gestió.
— Assistència a cursos per a posar en marxa la secció de fons antic i col·leccions
especials.
— Potenciació de la secció de recursos de formació a la pàgina web.
— Potenciació del fons bibliogràfic de literatura professional de biblioteconomia i
documentació per a la formació i el reciclatge del personal del Servei.
— Organització de les Jornades de REBIUN, “Los Centros de Recursos para el
Aprendizaje i la Investigación”, en què assistiren 175 persones de les diverses
universitats de l’Estat espanyol.
— Desenvolupament de tallers pràctics de documentació i de catalogació per al
personal del Servei.
Projectes
— Continuació del projecte CABIB (Catàleg Bibliogràfic de les Illes Balears): el SBD
de la UIB duu la coordinació i l’administració del sistema per un període de tres
anys, amb una contraprestació de 10 milions anuals.
— Digitalització dels articles d’opinió apareguts a la premsa de les Illes Balears durant
els anys 2001 i 2002.
— Posada en servei de noves bases de dades: West Law-Aranzadi i OCENET
— Desenvolupament de l’hemeroteca electrònica, que ja conté prop de 3.500 títols de
revistes accessibles en línia a text complet.
— Desenvolupament de la biblioteca electrònica de tesis doctorals a la base de dades
TDX.
— Continuació del Pla de catalogació retrospectiva, del qual s’ha realitzat la setena
fase.
— Millora i extensió de la pagina web del Servei.

— Desenvolupament de la web accessible per a minusvàlids, que ha obtingut el
certificat de màxima accessibilitat: AAA del WWW3.
— Redacció d’un pla general de formació d’usuaris adreçat als alumnes de primer any
per desenvolupar el curs 2003/04
— Millora de la Intranet del Servei.
— Informatització de biblioteques de diversos instituts dins el projecte CABIB.
— Digitalització i publicació electrònica de la revista Llevant, en col·laboració amb el
CEDOC i l’Ajuntament d’Artà.
— Col·laboració amb OCLC per a la catalogació de recursos electrònics.
— Continuació de l’abocament de sumaris de revistes al catàleg: són 250.538 registres.

Pla de millora del servei: avaluació EFQM i Diploma d’Excel·lència en la Gestió
S’ha realitzat l’informe per obtenir el certificat de qualitat dels serveis bibliotecaris de
l’“Agencia Nacional de Calidad y Acreditación” (ANECA).
Contactes i assessoraments
— 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 informatització dels seus fons
bibliogràfics.
— Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, per a la integració de la UIB
a la base de dades de tesis doctorals en xarxa.
— Ajuntament d’Artà, per a l’edició digital de la revista Llevant.
— Sa Nostra Caixa de Balears, per a la catalogació informatitzada del seu Arxiu
Històric.
Donacions i compres bibliogràfiques
— Recepció i trasllat del tercer donatiu de Coco Meneses.
— Recepció i trasllat del donatiu del Fons “El Nido”.
Estadístiques
Dades estadístiques 2002
Servei de Biblioteca i Documentació
Universitat de les Illes Balears (UIB)
1. Usuaris
1.1. Estudiants
1.2. Professors
1.3. Personal d'administració i serveis
1.5. Usuaris externs registrats
2. Hores i dies d'obertura
2.1. Dies d'obertura anual
2.2. Hores d'obertura setmanal
3. Locals
3.1. Punts de servei
3.2. Superfície (metres quadrats)
3.3. Llocs de lectura

Dades
17.284
15.536
966
467
315
236
60
8
4.822
935

4. Equipament
4.1. PC i terminals de la plantilla
4.2. PC i terminals d'ús públic
4.3. Lectors i reproductors diversos
(microformes, vídeo, etc.)
4.4. Fotocopiadores
5. Col·leccions i informatització
5.1. Monografies
5.1.1. Total de volums a 31 de desembre
de 2001
5.1.2. Ingressades el 2001
5.1.2.1. Compra
5.1.2.2. Donatiu o intercanvi
5.2. Publicacions periòdiques
5.2.1. Total de títols a 31 de desembre
de 2001 (paper)
5.2.2. En curs de recepció (paper)
5.2.2.1. Compra
5.2.2.2. Donatiu o intercanvi
5.2.3. Revistes electròniques a les quals
es té accés
5.4. Bases de dades a les quals es té
accés
5.5. Documents catalogats el 2001
5.6. Registres bibliogràfics
informatitzats
5.6.2. Títols
6. Serveis
6.3 Préstecs domiciliaris
6.4 Entrades a les Biblioteques
6.5. Visites a les pàgines web de les
biblioteques
7. Préstec interbibliotecari
7.1. Documents obtinguts d'altres
biblioteques
7.1.1. Articles
7.1.1.1. Espanya
7.1.1.2. Estranger
7.1.2. Llibres
7.1.2.1. Espanya
7.1.2.2. Estranger
7.2. Documents servits a altres
biblioteques
7.2.1. Articles
7.2.1.1. Espanya
7.2.1.2. Estranger
7.2.2. Llibres
7.2.2.1. Espanya
7.2.2.2. Estranger

50
68
18
5

525.877
12.792
12.092
5.000
5.305
2.192
2.036
156
3.416
826
14.879

252.851
219.437
956.345
96.012

5.106
4.067
3.114
953
1.039
731
308
1.319
1.054
1.023
31
265
257
8

8. Personal
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
8.1.3. Estudiants becaris
8.2. Cursos de formació
8.2.1. Nombre de cursos
8.2.2. Nombre d'assistents
9. Pressupost
9.1. Inversions en fons bibliogràfics
9.1.1. Compra de monografies
9.1.2. Subscripció de publicacions
periòdiques
9.1.3. Compra o accés a bases de dades

43
7
36
7
6
180
1.872.024
411.565
1.310.206
150.253

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 a 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
El Programa va establir contacte amb disset nous estudiants amb discapacitat que es
varen matricular a la nostra universitat i va iniciar els procediments de suport i
assessorament més adients per a cada cas. En total, han estat trenta-vuit els alumnes
atesos.
D’altra banda, des del Programa es va oferir suport per resoldre les necessitats especials
dels alumnes amb discapacitat que es presentaven a les proves d’accés a la Universitat.

Intervenció general
 Disseny i elaboració de la pàgina web accessible del Programa. Es pot visitar a
l’adreça electrònica: <http://www.uib.es/servei/uid>.
 Participació a la VII Reunió Universitat i Discapacitat. El novembre de 2002
participàrem al simposi sobre la LOU i les persones amb disminució a la Universitat
Autònoma de Barcelona.
 Instal·lacions esportives gratuïtes i previsió d’activitats integrades. A partir d'aquest
curs acadèmic CampusEsport ofereix les instal·lacions esportives gratuïtes per a les
persones de la comunitat universitària amb discapacitat.
 Eliminació de barreres arquitectòniques. Durant aquest curs hem elevat al Servei de
Contractació, Patrimoni i Infraestructura els informes necessaris per a la millora de
l’accessibilitat del campus universitari.
 Foment d’ajudes econòmiques per al pagament dels preus públics per als alumnes
amb minusvalidesa major o igual al 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, Coordinadora i IES San Josep Obrer).
 Inclusió als Estatuts de la Universitat d’un punt específic sobre l’atenció a les
persones amb discapacitat.
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 2003-2004 continuarem treballant per assolir l’objectiu tretze del Pla
estratègic de la UIB 2002-2006: incrementar i millorar la inserció dels col·lectius amb
discapacitats.

9.21 Web de la UIB
Des del curs 1997-1998 fins ara l'Oficina d'Informació s’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 2002-2003 ha estat la reestructuració
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. El Centre de Càlcul es va ocupar
del disseny i la part tècnica, i l’Oficina d’Informació va establir l’estructuració de tots
els continguts, i també es va encarregar d’aconseguir-los, editar-los i actualitzar-los.
Aquesta divisió en portals es va fer necessària pel gran cabal d’informació que hi havia
al web, que dificultava la recerca d’informació. Així com està organitzat ara, quan un
usuari elegeix un portal, està definint el seu perfil i tindrà accés a una informació
específica, seleccionada segons aquest perfil.
Una altra millora important ha estat la traducció del web de la UIB al castellà i a
l’anglès (bàsicament la informació corresponent al portal d’alumnat). L’Oficina
d’Informació va seleccionar i estructurar els continguts que s’havien de traduir, tenint
en compte el perfil dels usuaris i també el fet que només s’hi podia incloure la
informació permanent o estable.
Al llarg d’aquest curs 2002-2003 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. La nostra tasca principal és introduir els continguts del web de
la UIB (exceptuant alguns departaments i serveis, que ho fan ells mateixos), i intentar
anar adaptant i millorant l’estructuració d’aquests continguts.
És impossible comptabilitzar les pàgines web que es fan a l’Od’I. Cada vegada hi ha
hagut més departaments i serveis que s’han interessat per la seva pàgina web i han
volgut que hi hagués 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. Des de l’Oficina d’Informació hem facilitat aquesta tasca i hem elaborat,
seguint les seves indicacions, les seves pàgines.
D'altra banda, només per posar alguns exemples, podem assenyalar que des de l’Od’I
posam al web tots els programes de les assignatures, els FOU, fem pàgines de
departaments, de la Fundació Càtedra Iberoamericana, de la majoria de serveis (per
exemple, el de Personal, el de Contractació, Patrimoni i Infraestructura, etc.)...
Com podem veure a la gràfica següent, l'evolució de les entrades a la pàgina web de la
Universitat ha augmentat notablement. El curs 2001-2002 aquesta pàgina va tenir
82.495.276 visites. En canvi, el curs acadèmic 2002-2003, les entrades han estat
147.470.812. Aquesta evolució ens demostra la importància que té dins la societat la
nostra pàgina. Molta de gent s'informa mitjançant la pàgina, 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 pàgina 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 ser clara, funcional, actualitzada i al més completa
possible.
Evolució del Web
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9. 20 OFICINA DE SUPORT A LA RECERCA (OSR)
Edifici Son Lledó
Campus universitari
Cra. de Valldemossa, km. 7,5
07071 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
Director: Dr. Climent Ramis Noguera
Personal:
Sra. Àngels Oliver
Sra. Maria Quetglas
Sra. Francesca Clar (fins el 31 de desembre de 2001)
Sra. Immaculada Sans (a partir del 7 d’abril de 2002)
Sr. Xavier Salvà
Sr. Xavier Garcias
Sr. Martí Martorell
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 amb
coordinació amb l’OTRI-FUE per fomentar la investigació amb 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.
— 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.
— Publicació del catàleg de projectes i la memòria d'investigació.
— Avaluació dels currículums dels investigadors.
— Gestió de les patents de la UIB.
— Actualització diària de la pàgina web de l’OSR.
— 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
— C. Ramis. «Reunió anual xarxa OTRI-Universitats». València. 24, 25, 26 d’abril de 2002.
— X. Garcias. «Reunió anual xarxa OTRI-Universitats». València. 24, 25, 26 d’abril de
2002.
— X. Garcias. «La dimensió regional de la recerca a Europa». Barcelona. 22-23 d’abril de
2002.
— X. Garcias. «Jornada de difusión y presentación del VI Programa Marco de la UE».
Madrid. 25 de juny de 2002.
— X. Salvà. «Curs sobre patents i models d’utilitat». Barcelona. 5, 6 i 7 de juny de 2002.
Organització de cursos i seminaris
— Utilització del programa GREC pels investigadors. Martí Martorell. 28 de maig de 2002, i
6 de juny de 2002.
— Jornada de difussió del VI Programa Marc de la Unió Europea. 30 de maig de 2002.
Activitats rellevants
— Edició de la Memòria d’Investigació de l’any 2001.
— Edició del Catàleg de Projectes de l’any 2001.
— 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).
— Coorganització de la «Reunió de vicerectors d’investigació del G7». Menorca. 9 i 10 de
maig de 2002.
Dades complementàries
— Tramitació de noves patents de la UIB: 3.
— Assessorament en les sol·licituds de projectes europeus: 47.
— Consultes a la pàgina web de l’OSR: 14.950.

MEMÒRIA ANY 2002-2003
SERVEI D’ATENCIÓ MÈDICA

1. INTRODUCCIÓ
El Servei Mèdic està en funcionament des de gener de 1997, amb la doble
finalitat d’oferir un servei de medicina assistencial per a tota la població universitària i
complir amb les funcions pròpies com a servei de salut laboral.
L’equip mèdic està constituït per dues metgesses, especialistes en Medicina del
Treball, que atenen el servei de 8 a 20 hores de dilluns a divendres, a més dels dissabtes
o diumenges en què l’afluència de persones al campus per motiu d’exàmens
(d’oposicions o d’alguna facultat) ho aconsella.El mes de juliol l’horari és de 8 a 17
hores i el mes d’agost està tancat.
2. ACTIVITAT ASSISTENCIAL
Les funcions del Servei Mèdic dins el camp de la medicina assistencial estan a
l’abast de tota la població universitària, treballadors i estudiants, i són les següents:
•
•
•
•
•
•

Consulta habitual (primera consulta i seguiment) de les malalties ateses normalment
en consulta de capçalera.
Control i consell de malalties cròniques com ara hipertensió arterial, diabetis
mellitus, etc.
Primera assistència sanitària en cas d’urgència (malalties agudes, accidents, etc.)
Promoció de la salut: assessorament individual i amb campanyes informatives i
formatives en temes d’interès per a la millora dels hàbits saludables.
Informació en temes relacionats amb la salut (alimentació, mètodes anticonceptius,
drogodependències, diagnòstics i tractaments, derivació a especialistes).
Cures, extracció de taps òtics, aplicació d’injectables.

El nombre de consultes efectuades com a activitat assistencial des de la inauguració
fins al juliol de 2003 és de 23112; el nombre de consultes entre setembre de 2002 i
juliol de 2003 està resumit en el quadre següent:

Set.

Oct.

Nov. Des.

Gen. Feb.

Març Abr. Maig Juny Jul.

EST
PDI
PAS
Altres

37
138
216
14

128
214
260
29

183
176
194
20

75
134
115
17

115
157
133
16

132
149
180
29

121
135
129
27

113
98
137
27

115
132
196
51

130
121
189
42

Total 405

631

473

281

421

390

412

375

494 482
TOTAL

22
121
224
25
392
4756

Consultes efectuades del setembre de 2002 al juliol de 2003hhññññ
EST = estudiants
PDI = personal docent i d’investigació
PAS = personal d’administració i serveis
Altres = personal no contractat directament per la UIB (neteja, manteniment,
bars, jardineria…)
Al quadre hi ha inclosa l’atenció al personal d’empreses subcontractades per la
Universitat, com el personal de neteja, de cafeteries i menjadors, etc. També hi ha
inclosa l’atenció a professors i estudiants visitants d’altres universitats, especialment
d’altres països, que fan estades a la nostra universitat durant alguns mesos o un curs
acadèmic.
3. SALUT LABORAL
Les funcions pròpies com a Servei de Salut Laboral van dirigides a les persones que
treballen a la Universitat, personal docent i personal d’administració, i són:
•
•
•

•
•

Integració dins el Servei de Prevenció de Riscs Laborals de la UIB pel que fa a la
vigilància de la salut.
Reconeixements mèdics preventius, en funció de les característiques individuals i
del lloc de treball, en col·laboració amb la mútua d’accidents i malalties
professionals.
Campanyes de promoció de la salut al lloc de treball (treball amb pantalles de
visualització, manipulació de càrregues, etc.)
-Vacunació antigripal.
-Vacunació antitetànica.
Cursos de formació en prevenció de riscs al lloc de treball al personal docent i
d’administració en els temes de salut: Primers Auxilis i Reanimació
Cardiopulmonar Bàsica i Vigilància de la salut.
L’Estudi, el seguiment i els informes medicolaborals sol·licitats en els casos en què
existeixen problemes de salut que afecten el treball.

Palma, 31 de juliol de 2003

Margalida Sastre

Margalida Terrassa

9.19 OFICINA D’INFORMACIÓ
Enguany l’Oficina d’Informació ha complit dotze anys de treball continuat al servei de
la comunitat universitària, i després de tot aquest temps podem dir que els objectius i
l’esperit que impulsaren la seva creació segueixen vigents, encara que els nostres
mètodes, els recursos, les activitats, etc., han evolucionat moltíssim. Ens hem adaptat
tant a l’evolució de les tecnologies de la informació com al sorgiment de noves
demandes i necessitats dels usuaris, ja que sempre hem tingut una actitud oberta i
disposada a adaptar-nos i millorar.
Ens mou la voluntat de ser el centre on es concentri tota l'allau d'informació que genera
l’oferta cultural i acadèmica de la UIB, i actuar com a canal de comunicació entre
institució i estudiants. La nostra funció bàsica és agilitzar la difusió de la informació i
oferir un servei integral que pugui respondre a les demandes i necessitats de la
comunitat universitària i, en general, de la societat.
Aquest objectiu principal que va promoure la creació de l’Od’I s’ha mantingut al llarg
dels anys, però hem de dir que les nostres funcions s’han anat ampliant moltíssim, i el
volum de demandes s’ha multiplicat.
Aquest curs 2002-2003 ens hem dedicat principalment a consolidar els nous projectes
que havíem engegat i a intensificar la nostra activitat en algunes àrees que cada vegada
han anat cobrant més relleu. Més endavant veurem amb detall aquests projectes i
tasques, però volem destacar que els projectes recents que tenim engegats es refereixen
bàsicament a activitats de promoció de la UIB entre els futurs estudiants universitaris, i
que allà on hem intensificat significativament la nostra dedicació és al web de la UIB.
L’Oficina d’Informació fa tasques molt variades, que van molt més enllà d’atendre les
demandes d’informació dels usuaris. Podem dividir les nostres funcions en quatre grans
àrees, que després comentarem detalladament:
1.
2.
3.
4.

Atenció a les demandes dels usuaris.
Difusió de la informació que genera la UIB.
Organització d’activitats de promoció dels estudis de la UIB.
Manteniment del web de la UIB.

1. Atenció a les demandes dels usuaris
Al llarg d’aquest curs 2002-2003 no hem introduït cap novetat important en aquest
camp. Hem seguit rebent moltíssimes demandes, tant personalment com per telèfon i
per correu electrònic, al llarg de tot el curs (tenim obert de 8 a 21 hores, i no tancam ni
durant les vacances de Nadal o Pasqua ni durant l’estiu).
El nombre d’usuaris que vénen personalment és molt elevat, tant els que vénen a fer-nos
una pregunta o demanar ajuda en qualque tràmit, com els que vénen per fer servir el
material d’autoconsulta i els ordinadors.

A continuació veurem algunes gràfiques que quantifiquen les demandes d’informació
rebudes:
Segons la via de comunicació que han fet servir els usuaris:
Via de comunicació
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Com podem veure a la gràfica, el nombre de demandes que esperaven una resposta per
fax és molt baix, perquè fins ara a l’Od’I no en teníem, de manera que ja no oferíem als
nostres usuaris aquesta possibilitat. El curs que ve tindrem el nostre propi fax, i esperam
que així facilitarem encara més la comunicació per aquesta via.
Per temes:

Demandes Od'I curs 2002-03
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Com es pot veure a la gràfica, les demandes més nombroses que rebem són les referents
als estudis de la UIB (accés i matrícula, cursos d’estiu, cursos de postgrau, plans
d’estudis, etc.). De totes maneres, també disposam de tota aquesta informació referida a

altres universitats, ja que cada vegada ha anat augmentat més la mobilitat dels
estudiants. Amb estímuls com el programa Sèneca, les beques DRAC, la unificació dels
plans d’estudis..., cada vegada són més els estudiants que volen cursar part de la carrera
en altres universitats, o que hi volen realitzar un curs d’estiu, per exemple, i per això els
oferim tota la informació necessària.
Per mesos:
Demandes totals per mesos
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Els mesos amb més demandes són els que es corresponen amb els períodes de
preinscripció i matrícula i inici de curs. Com podem veure a la gràfica, el mes d’agost
tenim molt poques demandes, però la nostra tasca en aquest període és molt important,
ja que la majoria de gent que ve es troba en una situació difícil i necessita ajuda: per
exemple, no li han adjudicat cap plaça i vol veure quines opcions té, cerca allotjament,
etc.
Hem de tenir en compte que l’Od’I figura com a referència per aconseguir més
informació en una gran part dels fullets, cartells i anuncis que publica la UIB.
A més, a part d’oferir informació, en alguns casos també tramitam inscripcions i lliuram
els certificats d’assistència. Per exemple, enguany hem realitzat les inscripcions als
actes següents:
 Congrés sobre Luis Cernuda, organitzat pel Vicerectorat d’Extensió
Universitària i Activitats Culturals.
 Festival Juvenil de Teatre Grecollatí, organitzat per la Secció Balear de la SEEC.
 Premis Octubre de València.
 Universitat Oberta de Catalunya.
 Tots els cursos organitzats per la Càtedra Iberoamericana: Trajectòries
Empresarials I i II, Curs de Dret Internacional Econòmic, etc.
També en alguns casos ens hem ocupat de rebre sol·licituds de beques:
 Alumnes col·laboradors del Servei de Biblioteca i Documentació.
 Alumnes col·laboradors de les aules informàtiques.

 Hem distribuït els impresos de sol·licitud de les beques de desplaçament del
Govern de les Illes Balears.
 Beca del Consell d’Estudiants.
El SOIB (xarxa d’orientació laboral) va organitzar al mes d’abril la I Setmana de
l’Ocupació, i va realitzar a l’Oficina d’Informació un taller d’elaboració de currículums.
Des de la seva creació l’Od’I ha estat implicada en moltes activitats de caire
extraacadèmic però d’interès per a la comunitat universitària. Per exemple, enguany
hem venut entrades a preu especial per al Teatre del Mar (per a tots els dijous) i el
Teatre Municipal de Palma (per a una representació especial al mes d’octubre). A més,
com cada any, hem col·laborat en les campanyes de recaptació del dia contra el càncer
(dia 7 de maig de 2003) i de venda de targetes d’UNICEF per Nadal.
D’altra banda, regalam invitacions per assistir a diferents tipus d’esdeveniments, per
exemple, enguany:
— 200 entrades de franc per anar a veure El pianista, donades per la CAM.
— 500 invitacions per a la retransmissió d’El tirachinas (programa de ràdio de José
Antonio Abellán).
Un altre servei que oferim a la comunitat universitària, especialment al PDI, és preparar
carpetes informatives sobre Palma i sobre la Universitat. Així doncs, quan, per exemple,
un departament organitza un congrés i espera l’arribada d’un grup de visitants de fora,
nosaltres els preparam unes carpetes amb informació sobre la UIB, plànols de Palma,
horaris del bus i material promocional adaptat al perfil del grup (segons si són
professors o estudiants, en anglès o en espanyol, etc.).
Sempre procuram estar oberts i disposats a ajudar en propostes que puguin ser bones per
als estudiants. A més, totes aquestes activitats fan molt bona promoció de l’Oficina
d’Informació i ens porten més usuaris.

2. Difusió de la informació que genera la UIB
Al llarg d’aquest curs acadèmic hem potenciat molt la difusió activa de la informació
que genera la UIB, sobretot a través de les llistes de distribució de correu electrònic. A
l’Od’I tenim una llista de distribució pròpia (info_uib@uib.es), on estan inscrits els
departaments d’orientació dels centres de secundària, els serveis d’informació juvenil
dependents d’ajuntaments i Govern de les Illes Balears, 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.).
De vegades fem 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.

D’altra banda, tenim un contacte constant amb les oficines d’informació de les altres
universitats de l’Estat espanyol, a través d’unes llistes de distribució de RedIRIS i
també amb enviaments postals. Així doncs, ens ocupam cada any d’enviar a totes les
universitats informació de caràcter general, com els terminis de preinscripció i
matrícula, la Guia d’accés, la informació sobre la implantació de nous estudis, els cursos
d’estiu, etc.
També fem servir molt sovint la llista de distribució on s’inclouen tots els centres
universitaris dels pobles (actualment n’hi ha dinou) i les seus universitàries de Menorca
i Eivissa-Formentera (uib-cun@uib.es). Alguns d’aquests centres realitzen tasques
administratives (matrícula, registre, etc.), i d’altres no, però el que sí que fan tots és
oferir informació 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.
Com hem dit, actualment hi ha dinou centres universitaris en diferents pobles de
Mallorca, i dues seus universitàries, a Menorca i a Eivissa-Formentera. En aquest sentit
l’Od’I exerceix en certa manera de «centre coordinador», ja que ens ocupam de tenir-los
permanentment informats de les novetats que van sorgint, els enviam tot el material que
poden necessitar i, a més, estam sempre a la seva disposició per a consultes i preguntes.
Des de l’Oficina d’Informació s’envien missatges amb informació d’interès a la llista de
distribució del personal docent i investigador (uib-pdi@uib.es), del personal
d’administració i serveis (uib-pas@uib.es) i dels alumnes (uib-alu@uib.es).
Durant aquest curs 2002-2003 hem enviat 178 missatges a la nostra llista de distribució
(info_uib) i 250 missatges a les altres llistes.
Enguany hem elaborat una normativa que regula la difusió d’informació a través del
web de la UIB, i fa referència a l’enviament de missatges a les llistes esmentades, la
introducció d’esdeveniments a l’Agenda i la publicació d’informació en determinats
apartats del web de la UIB.
El mes d’abril de 2003 vàrem assistir a la Fira de la Ciència, a l’estand d’informació de
la UIB (oferíem informació sobre els estudis, els cursos, etc., i distribuíem material
promocional i informatiu). Enguany no vàrem anar a la Fira del Llibre, i després vàrem
veure que era un error, ja que el personal del Servei de Publicacions, que atenia l’estand
de la UIB, ens va insistir molt que els feien demandes d’informació que no podien
respondre. Així és que el curs que ve tenim intenció de tornar-hi a anar, amb tot el
material de cursos d’estiu, fullets d’estudis, etc.

3. Organització d’activitats de promoció dels estudis de la UIB
Una bona part de les tasques que duu a terme l’Oficina d’Informació fan referència a la
promoció dels estudis de la UIB i a la captació de nous estudiants. Les activitats que
realitzam en aquest àmbit es poden resumir en quatre accions principals:

'
'
'
'

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

Visites als centres d’educació secundària
Al llarg del curs 2002-2003 hem visitat els centres següents:
Data
14/11/02
03/02/03
04/02/03
05/02/03
06/02/03
07/02/03
10/02/03
11/02/03
12/02/03
18/02/03
25/03/03
01/04/03

Centre
IES Sa Pobla (estudiants de 2n de batxillerat)
IES Sa Colomina, IES Sa Blanca Dona, IES Isidor Macabich i IES de Xarc,
a Eivissa
IES Santa Maria, a Eivissa, i IES Marc Ferrer, a Formentera
IES Quartó de Portmany i CES Mestral, d’Eivissa
IES Algarb i Escola d’Art d’Eivissa
IES Son Servera
IES Josep M. Quadrado i IES M. Àngels Cardona, de Menorca
IES Cap de Llevant, IES Pasqual Calbó i IES Joan Ramis, de Menorca
Escola d’Art, IES Josep Miquel Guàrdia i IES Biel Martí, de Menorca
IES Alcúdia
IES Andratx
IES Calvià

Les sessions informatives s’organitzen juntament amb els centres universitaris dels
pobles o seus universitàries, i amb el senyor Guillem Ramon, coordinador amb els
centres de secundària. En aquestes sessions parlam de l’accés a la Universitat, els
estudis, etc., i explicam molt detalladament com han de fer la preinscripció, com és la
selectivitat, etc.
Visites concertades al campus
L’Oficina d’Informació ofereix a tots els col·lectius interessats visites guiades al campus
per tal d’apropar a la societat en general l’oferta educativa i de serveis que té la UIB.
Durant el curs 2002-2003 hem realitzat les visites següents:
Data
22/10/02
13/11/02
19/11/02
17/12/02
18/12/02
07/02/03
17/02/03
18/02/03
20/02/03
27/03/03
07/05/03
07/05/03

Grup
Alumnes de la Universitat Oberta per a Majors
Alumnes de l’IES Felanitx
Alumnes de 1r de batxillerat de l’IES de Sineu
Alumnes de l’IES Son Ferrer
Alumnes del Col·legi Francès
20 científics estrangers a càrrec de Jordi Lalucat
Alumnes de 4t d’ESO del Col·legi Monti-sion de Pollença
Alumnes de 4t d’ESO del Col·legi La Immaculada
Alumnes de 4t d’ESO del Col·legi Fra Joan Ballester de Campos
Alumnes de 1r de batxillerat de Santa Margalida
Pares d’alumnes i futurs alumnes d’Alcúdia
Alumnes de l’IES Santa Margalida

27/05/03

Alumnes de la Universitat Oberta per a Majors d’Andratx

En cada ocasió el contingut i la dinàmica de la visita s’adapten al perfil de les persones
que vénen. En tot cas, sempre els rep el personal de l’Oficina d’Informació, i els lliura
una carpeta amb material informatiu i promocional (per exemple, la guia de serveis, un
bolígraf i un adhesiu de la UIB, el fullet Estudia a la UIB, etc.). Després els fem una
sessió informativa (sobre l’accés, sobre els estudis de la UIB, etc.), i finalment els
acompanyam en una visita comentada per diferents serveis (instal·lacions esportives,
Serveis Cientificotècnics, residència, biblioteques, etc.).
Programa Estudia a la Universitat, de taules rodones
Aquest curs ha estat el tercer any que hem organitzat les taules rodones per informar i
orientar els futurs estudiants universitaris. Es fan a Sa Riera, durant el mes de febrer, i
es van presentant un a un tots els estudis que s’imparteixen a la UIB. A la taula rodona
de cada carrera hi participa un professor de la UIB que explica el contingut dels estudis,
un estudiant de la carrera que dóna el seu punt de vista i comenta la seva experiència, i
un professional que parla de les sortides laborals dels estudis, el personal de l’Oficina
d’Informació s’ocupa de tota l’organització de les taules, i també hi participa com a
moderadors i per respondre qüestions referents a l’accés, la matrícula, etc.
De cara al proper curs tenim intenció de continuar organitzant aquestes taules rodones,
que tenen molt bona acollida. Hem rebut comentaris molt bons sobretot dels
departaments d’orientació i de les associacions de pares i mares (a qui també convidam
a assistir-hi).
El curs 2002-2003 al programa Estudia a la Universitat s’han fet 28 taules rodones i hi
han assistit 1.541 futurs estudiants.
Programa Vine a la Universitat
Aquestes jornades estan adreçades als alumnes de segon curs de batxillerat (LOGSE) i
cicles formatius de grau superior de tots els centres de Mallorca, perquè puguin visitar
la UIB, 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 organitzam per
tal que coneguin millor el campus i els estudis que ofereix la UIB.
Aquest curs n’hem fet els dies 28 de març i 4 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 aportar idees
als serveis i departaments perquè organitzin activitats per promocionar-se i donar-se a
conèixer entre els futurs estudiants.

4. Manteniment del web de la UIB
Des del curs 1997-98 fins ara l'Oficina d'Informació s’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 2002-2003 ha estat la reestructuració
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. El Centre de Càlcul es va ocupar
del disseny i la part tècnica, i l’Oficina d’Informació va establir l’estructuració de tots
els continguts, i també es va encarregar d’aconseguir-los, editar-los i actualitzar-los.
Aquesta divisió en portals es va fer necessària pel gran cabal d’informació que hi havia
al web, que dificultava la recerca d’informació. Així com està organitzat ara, quan un
usuari elegeix un portal, està definint el seu perfil i tindrà accés a una informació
específica, seleccionada segons aquest perfil.
Una altra millora important ha estat la traducció del web de la UIB al castellà i a
l’anglès (bàsicament la informació corresponent al portal d’alumnat). L’Oficina
d’Informació va seleccionar i estructurar els continguts que s’havien de traduir, tenint
en compte el perfil dels usuaris i també el fet que només s’hi podia incloure la
informació permanent o estable.
Al llarg d’aquest curs 2002-2003 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. La nostra tasca principal és introduir els continguts del web de
la UIB (exceptuant alguns departaments i serveis, que ho fan ells mateixos), i intentar
anar adaptant i millorant l’estructuració d’aquests continguts.
És impossible comptabilitzar les pàgines web que es fan a l’Od’I. Cada vegada hi ha
hagut més departaments i serveis que s’han interessat per la seva pàgina web, i han
volgut que hi hagués 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. Des de l’Oficina d’Informació hem facilitat aquesta tasca, i hem elaborat,
seguint les seves indicacions, les seves pàgines.
Només per posar alguns exemples, podem assenyalar que des de l’Od’I posam al web
tots els programes de les assignatures, els FOU, fem pàgines de departaments, de la
Fundació Càtedra Iberoamericana, de la majoria de serveis (per exemple, el de Personal,
el de Contractació, Patrimoni i Infraestructura, etc.)...
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 a 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 allà 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 2002-2003
ha estat el següent:
Borsa de la UIB
1200
953

1000

1010

800
600
400

280

287

Borsa de
beques

Borsa de
premis

233

266

200
0
Borsa
Cursos
Tauler
d'habitatge amb crèdits d'anuncis

Borsa de
llibres

D’altra banda, l’Oficina d’Informació gestiona el manteniment de l’Agenda, on
s’anuncien tots els esdeveniments organitzats per la UIB. En total al llarg d’aquest curs
s’hi han inserit 675 anuncis.
Com a conclusió d’aquesta memòria del curs 2002-2003, podem dir que en general
estam satisfets de la nostra tasca i dels resultats. Hem complit els objectius que ens
havíem proposat, el personal de l’Od’I treballam molt bé en equip, i finalment tenim
una infraestructura i un equipament prou adequats al servei que oferim. Per al proper
curs ens proposam mantenir les nostres tasques d’atenció als usuaris, difusió de la
informació i manteniment del contingut del web, i ens agradaria intensificar un poc la
nostra tasca en el camp de la promoció dels estudis de la UIB.
Palma, 15 de juliol de 2003
Oficina d’Informació
Margalida Mas
M. Antònia Pinya
Antoni Llabrés
Coloma Estarelles
Catalina Roig

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 Jaume Falconer i Perelló, tècnic en disseny gràfic, i compta amb el
suport administratiu del Vicerectorat d’Extensió Universitària i Activitats Culturals, del
qual depèn directament, amb un auxiliar administratiu.
La relació de feines que s’han dut a terme aquest curs acadèmic és la següent:
FEINA
Cartells
Cobertes de CD
Cobertes de llibre
Desplegables
Díptics
Fullets
Postals
Programes
Punts de llibre
Tríptics

QUANTITAT
24
2
35
8
5
16
25
2
2
15

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.

9.17 CORAL UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
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 totes les corals de la UIB i que
celebram a l’Auditòrium de Palma, va comptar en l’edició d’enguany amb la
col·laboració especial de l’Orquestra Simfònica de Balears Ciutat de Palma.
 Coral Universitat de les Illes Balears:
Col·laboracions amb l’Orquestra Simfònica de Balears Ciutat de Palma en quatre
projectes (Concert de Nadal; Segona simfonia de F. Mendelssohnn; estrena mundial
del Dictionarium in musica. Homenatge a Francesc de Borja Moll, composta per
Antoni Parera i Fons; Concert de Setmana Santa amb el Rèquiem de Gabriel Fauré).
 Actuacions en homenatges: al músic Miquel Tortell, al pintor Josep Coll Bardolet,
al filòleg Francesc de Borja Moll, etc., i en festivals: Primavera Musical de
Campanet, etc.
 La Coral Juvenil de Joventuts Musicals va participar al Festival d’Havaneres de
Torrevella; va col·laborar amb l’Orfeó Català en la interpretació de la Passió segons
sant Mateu de J. S. Bach.
El Cor d’Òpera de l’AMCUIB va participar en la XXXI Temporada d’Òpera de Maó
(actuant a les òperes Simón Bocanegra, Madama Butterfly).
XXVI CURS INTERNACIONAL DE MÚSICA A LES ILLES BALEARS
(CANT, DIRECCIÓ CORAL I PEDAGOGIA MUSICAL)
El curs més veterà de tot l’Estat espanyol —en aquesta modalitat — va tenir lloc del 28
de juny al 5 de juliol a l’edifici Sa Riera. Comptà amb una cinquantena d’alumnes,
procedents de tota la geografia espanyola.
IX 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 pluridisciplinària de la música.
En l’edició d’enguany hi han participat més de vuitanta nins i nines
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9.16 Comissió per al seguiment dels serveis contractats
RESULTATS OBTINGUTS A LES BÚSTIES DE SUGGERIMENTS (de 01-06-98
a 31-05-03)
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 està al càrrec del personal tècnic de l’Oficina de Planificació i
Prospectiva, que amb data 2 de juny de 2000 elaborà el document «Proposta de millores en el control de
concessionaris i empreses contractades», que va ser presentat al Consell Executiu.

1.

UTILITZACIÓ DE LES BÚSTIES
1998-2003

1998-1999

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

Nre.

Nre.

Nre.

Nre.

Nre.

Nre.

%

%

%

%

%

%

TOTAL ASSUMPTES

5.898 100

1.809 100

1.275 100

1.259 100

885 100

647 100

PER TIPUS DE BÚSTIA
A LES BÚSTIES FÍSIQUES
A LA BÚSTIA WEB

5.088 84,3
810 15,7

1.615 89,3
194 10,7

1.010 79,2
265 20,8

1.037 82,4
222 17,6

794 94,3
91 5,7

610 94,3
37 5,7

PER TIPUS D'USUARI
ESTUDIANTS
PAS
PDI
ALTRES
NHS/NC

4.405 70,9
641 13,0
461 8,7
94 1,7
297 5,6

1.244 68,8
265 14,6
153 8,5
26 1,4
121 6,7

886 69,5
162 12,7
112 8,8
39 3,1
76 6,0

950 75,5
139 11,0
114 9,1
11 0,9
45 3,6

738 88,1
52 3,6
56 3,4
10 1,2
29 3,7

570 88,1
23 3,6
22 3,4
8 1,2
24 3,7

PER MOTIUS
FELICITACIÓ
QUEIXA
SUGGERIMENT

137 2,8
5.464 92,1
297 5,1

72 4,0
1.627 89,9
110 6,1

27 2,1
1.184 92,9
64 5,0

24 1,9
1.189 94,4
46 3,7

6 1,2
847 92,1
32 6,6

8 1,2
596 92,1
43 6,6

% IDENTIFICACIÓ
NOM
E-MAIL
TELÈFON
ADREÇA

1.233
521
441
850

388 21,4
104 5,7
119 6,6
250 13,8

235 18,4
111 8,7
93 7,3
160 12,5

223 17,7
115 9,1
85 6,8
180 14,3

230 26,0
112 12,7
87 9,8
146 16,5

157
78
58
112

33,5
14,2
12,0
23,1

37,4
18,6
13,8
26,7

— 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 aquest darrer curs 2002-03, 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.
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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 i 2002-2003.
— 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.
— 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.
— El darrer curs s’ha incrementat molt la identificació mitjançant el nom de l’usuari, i s’ha incrementat
la indicació de l’adreça electrònica i del número de telèfon, la qual cosa implica que s’espera cada
cop més una atenció personalitzada.

ASSUMPTES PER TIPUS DE BÚSTIA
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ASSUMPTES PER TIPUS D'USUARI

2.000

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

98-99

99-00

00-01

01-02

02-03

NHS/NC

121

76

45

29

24

ALTRES

26

39

11

10

8

PDI

153

112

114

56

22

265

162

139

52

23

1.244

886

950

738

570

PAS
ESTUDIANTS

ASSUMPTES PER TIPUS DE MOTIU

2.000

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

SUGGERIMENT
QUEIXA
FELICITACIÓ

98-99

99-00

00-01

01-02

110

64

46

32

43

1.627

1.184

1.189

847

596

72

27

24

6

8

—3—

02-03

BÚSTIES DE SUGGERIMENTS – RESUM DE GESTIÓ (01 de juny de 1998 – 31 de maig de 2003)

ASSUMPTES PER TIPUS D'IDENTIFICACIÓ
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RESUM CONJUNT DE TOTS ELS SERVEIS

— La gràfica següent presenta el total d’incidències per a cada servei, al llarg de les quatre campanyes:
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RESUM CONJUNT DE TOTS ELS SERVEIS. TOTALS PER SERVEI
D'1 DE JUNY DE 1998 A 31 DE MAIG DE 2003
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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 70,5 per cent del total:
SERVEIS AMB MÉS ALTA INCIDÈNCIA
1 DE JUNY DE 1998 - 31 DE MAIG DE 2003

CAMPUS
11,6%

MÀQUINES
EXPENEDORES
10,7%

FOTOCÒPIES
17,2%

ALTRES
29,5%

BARS I MENJADORS
30,9%
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— El gràfic següent representa l’evolució dels assumptes tractats per a cada un dels serveis, al llarg
dels quatre anys de la campanya 1998-2003.

RESUM CONJUNT DE TOTS ELS SERVEIS. TOTALS PER SERVEI I ANY
DE 1 DE JUNY 1998 A 31 DE MAIG 2003

PERSONALS

1
0
0
0
0

INVESTIGACIÓ

0
0
0
0
1

HOTELERIA-TURISME

1
0
0
0
4

LLIBRERIA CAMPUS

0
0
2
7
1
2
0
4
0
12

RESIDÈNCIA
UNIVERSITÀRIA

0
0
0
19
0

INSTAL. ESPORTIVES
BÚSTIES

2
0
2
10
8

PUNT D'ATENCIÓ MÈDICA

0
5
5
6
13

ALTRES UIB

9

99

39
21
21

7
20
12
10
30

TELÈFONS PÚBLICS

54

MANTENIMENT

7
12
4
8
15
12

JARDINERIA

94

42

41

8
12
17
23
32

ADMINISTRACIÓ

32
13
58
16
15

BIBLIOTEQUES

14
13
23
37
41

SEGURETAT I VIGILÀNCIA

13

47
34
21
51

NETEJA

22
28

ENSENYAMENT

25

EMT

75
69
52
49
64

88
82
101
105
85

MÀQUINES EXPENEDORES

94
122
92

CAMPUS

152

188

151

222

84
92

FOTOCÒPIES

460

187
192
84

238
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0

100

200

295

300

98-99
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— 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.
— 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.
EVOLUCIÓ DEL % D'ASSUMPTES DELS SERVEIS MÉS AFECTATS

45,0

40,0

35,0

30,0

25,0

%
20,0

15,0

10,0

5,0

0,0
BARS I MENJADORS

FOTOCÒPIES

98-99

99-00

CAMPUS

00-01

01-02

MÀQUINES EXPENEDORES

02-03

— 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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MOTIUS AMB MÉS ALTA INCIDÈNCIA
1 DE JUNY 98 - 31 DE MAIG 2003

BAIXA QUALITAT
7,5%

HORARI INADEQUAT
7,0%

SOL·LICITA NOU SERVEI
5,9%
MAL TRACTE
4,0%

AVARIES-REPARACIÓ
7,6%

EFECTE INSTAL·LACIONS
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 tres campanyes considerades.
RESUM CONJUNT DE TOTS ELS SERVEIS. TOTALS PER MOTIUS
DE 1 DE JUNY DE 1998 A 31 DE MAIG DE 2003

700

668

800

BAIXA QUALITAT

413

450

441

AVARIES-REPARACIÓ

477

452

499
MAL SERVEI

500

DEFECTE INSTAL·LACIONS

507
MANCA GÈNERE

600

4

4
RECLAMACIONS SALARIALS

12

SIST.RECLAM. INADEQUAT

29

28

MINUSVÀLIDS

GESTIÓ DEL REG

35

31
PROBLEMES DE IDIOMA

NO CANVIS - NO DOBLERS

DEFECTE DE FORMACIÓ

80

BRUTOR

40

90

BAIXA FREQÜÈNCIA

ADHESIUS

92

91

MANCA INFORMACIÓ

122

97

POCA VARIETAT

100

DIVERSOS

132

126

FELICITACIÓ

200

DEFECTE DE HIGIENE

225
170

234
MAL TRACTE

300

MALA GESTIÓ M.AMBIENT

349

400
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NO LLISTA PREUS

TRÀNSIT

HORARI INADEQUAT

SOL·LICITA NOU SERVEI

PREU ALT

MALA GESTIÓ

0

BÚSTIES DE SUGGERIMENTS – RESUM DE GESTIÓ (01 de juny de 1998 – 31 de maig de 2003)

3.

ESTADÍSTIQUES PER CAMPANYA

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
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)

4.

ESTADÍSTIQUES MENSUALS

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.

5.

EVOLUCIÓ PER SERVEIS

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 i conjunt 1998-2003 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.
6.

RESOLUCIÓ DELS MOTIUS DE QUEIXA

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).
7.

RESULTATS DE LA CAMPANYA JUNY DE 2002 – MAIG DE 2003

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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3
1,2

ASSUMPTES
EXTRETS DE LES
COMUNICACIONS

14
5,4
4

2
2

ADMINISTRACIÓ
BÚSTIES
CAMPUS
ENSENYAMENT
INVESTIGACIÓ
PERSONALS
BIBLIOTEQUES
UIB
HOTELERIA-TURISME
Subtotal serveis propis
% respecte al subtotal
13
1
3

4

2
1

2
0,8

1
1

25
9,7

22
3

4
15

1
39

EXT. UNIV. EIVISSA

Busties.xls

EXT. UNIV. MENORCA

22
2

4
1,5
1

2
0,8
10

139
53,7

24
9,3

1
2

1

4

71

123
19,0

99
25,5

38

43
6,6

36
9,3

39

43
6,6

19
4,9

31

38
5,9

34
8,8

2

3
0,5

1
0,3

125

210
32,5

71
18,3

4

6
0,9

6
1,5

2

4
0,6

1
0,3

2

2

2

30
1

4

3

1

3
1

36
3

3
117
5

3
7

114
1

125

37
1

2

2

2

65
6

2

65
2
1
3

68
3

31

34
2
1

1

3
1,2

3

INSTAL. ESPORTIVES

24
11
3

6

SON LLEDÓ

21
6
2
1
1

9
1

11
39
1

26
93

8

SA RIERA

3
34
2

7

RESIDÈNCIA

9
3

5
2

24
9,3
17

14
1
46
32
3

RAMON LLULL

35
3

3

2

1
15
7

7
2,7
6
6

1

2
5

MATEU ORFILA I ROTGER
1
2
5

GUILLEM COLOM CASASNOVAS
4
1
1
28

GUILLEM CIFRE DE COLONYA

PÀGINA WEB

8 1,2
2 0,3
94 14,5
22 3,4
1 0,2
32 4,9
99 15,3
1 0,2
259 40,0

0,3
2,2
1,1

1
3
3
1
12
4,6

2
14
7

388 60,0

1

32
1
2

32
4

36

8
353
59

360
22
18
5
15

394
26

420

1,9
84
14

85,7
5,24
4,29
1,19
3,57

93,8
6,19

647

2
31
3

53
8,2

41
10,6

84 13,0
25 3,9
84 13,0
4 0,6
54 8,3
101 15,6
13 2,0

TOTAL

7
23
4
3
2
2

3
1

PERCENTATGES

* INDETERMINAT

QUEIXES DE CADA SERVEI, PER EDIFICIS DE LA UIB

3
22

4
3

3
0,8

2

48
12,4

1
0,3

7
1,8
73
11,3

21
5,4
2
0,3

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
3
0,5

10
1,5

1
0,2

35
5,4

40

TOTAL
% respecte al total

COMUNICACIONS
2

1

2

2

1
1

2

2

7
1

1

1

1

38
2

20
7

7

6
1

GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS

2

COMUNICACIONS

1

18
2

CAS JAI
38

16
4

FELICITACIONS
QUEIXES
SUGGERIMENTS

BEATRIU DE PINÓS

1

A LES BÚSTIES FÍSIQUES
A LA BÚSTIA WEB

1

AULARI

19

3

ARXIDUC LLUÍS SALVADOR

ESTUDIANTS
PAS
PDI
ALTRES
NS/NC

9
1

ANSELM TURMEDA

BÚSTIA DE SUGGERIMENTS UIB - DOCUMENTS REBUTS I CLASSIFICACIÓ DE QUEIXES PER SERVEIS

100,0

388

60,0

259

40,0

420 100,0

254

60,5

166

A LES BÚSTIES FÍSIQUES
A LA BÚSTIA WEB

610
37

94,3
5,7

366
22

94,3
5,7

244
15

94,2
5,8

394
26

93,8
6,2

228
17

89,8
6,7

166 100,0
9
5,4

ESTUDIANTS
PAS
PDI
ALTRES
NS/NC

570
23
22
8
24

88,1
3,6
3,4
1,2
3,7

333
22
21
6
6

85,8
5,7
5,4
1,5
1,5

237
1
1
2
18

91,5
0,4
0,4
0,8
6,9

360
22
18
5
15

85,7
5,2
4,3
1,2
3,6

208
21
17
4
4

81,9
8,3
6,7
1,6
1,6

152
1
1
1
11

91,6
0,6
0,6
0,6
6,6

FELICITACIÓ
QUEIXA
SUGGERIMENT

8
596
43

1,2
92,1
6,6

5
357
26

1,3
92,0
6,7

3
239
17

1,2
92,3
6,6

8
383
29

1,9
91,2
6,9

5
232
17

2,0
91,3
6,7

3
151
12

1,8
91,0
7,2

58

13,8

112

26,7

RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA

SEGURETAT I VIGILÀNCIA

ALTRES UIB

BIBLIOTEQUES

PREU ALT
BAIXA QUALITAT
MAL SERVEI
MAL TRACTE
POCA VARIETAT
MANCA GÈNERE
DEFECTE INSTAL•LACIONS
DEFECTE DE HIGIENE
HORARI INADEQUAT
NO LLISTA PREUS
SIST.RECLAM. INADEQUAT
MALA GESTIÓ M.AMBIENT
FELICITACIÓ
PROBLEMES DE IDIOMA
DEFECTE DE FORMACIÓ
MANCA INFORMACIÓ
RECLAMACIONS SALARIALS
MALA GESTIÓ
SOL•LICITA NOU SERVEI
ADHESIUS
TRÀNSIT
MINUSVÀLIDS
AVARIES-REPARACIÓ
GESTIÓ DEL REG
BRUTOR
NO CANVIS - NO DOBLERS
BAIXA FREQÜÈNCIA
DIVERSOS
TOTAL
% s.total serveis contractats

4
3
4
2
2

11
36
1
3

6
3

4

11
8

2
1
1

4

4
1

5

3

nre.

1

1
2

6
7
1
17
2
2

2
1

7

1

17
19
31
24
2
107
59
6
34
2

%
2,6
2,9
4,8
3,7
0,3
16,5
9,1
0,9
5,3
0,3

1
2
1

34
6
2

5,3
0,9
0,3

1

1

0,2

1
3

1

8
1
1

1
17

2
13

1

1

2

2
2
1

46

11

2

15

29
6
1
3
1
9

1

1
8

10

10

1

4

1
1

2

39,5

1
2

13
9

1

%

2
6

1

3

47

10

1

32
4,9

1
0,2

2
2
1
1

2
50

2

1

7
1,1

99
15,3

2
1

7
22
6

8
1,2

84
13,0

2
0,3

2
94
14,5

25
3,9

2
22
3,4

84
13,0

4
0,6

54
8,3

Busties.xls

101
15,6

13
2,0

1
0,2

2
0,3

1
14
2,2

TOTAL

%

INSTAL. ESPORTIVES

NETEJA

MÀQUINES EXPENEDORES

MANTENIMENT

18,6

JARDINERIA

1
1

1
1
3
2

78

INVESTIGACIÓ

37,4

FOTOCÒPIES

4
4

13
15
7
2

BÚSTIES

BARS I MENJADORS

TIPUS DE
SUGGERIMENT

ADMINISTRACIÓ

SERVEI

157

nre.

TELÈFONS PÚBLICS

647

Nom

%

PUNT D'ATENCIÓ MÈDICA

%

PERSONALS

nre.

ENSENYAMENT

%

EMT

nre.

CAMPUS

%

420 DOCUMENTS

nre.

ALTRES UIB

nre.

IDENTIFICACIÓ EN ELS

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Ñ
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Ç

SERVEIS
CONTRACTATS

TOTAL BÚSTIES

HOTELERIA-TURISME

SERVEIS
CONTRACTATS

TOTAL BÚSTIES

DOCUMENTS REBUTS

SERVEIS
PROPIS DE LA
UIB

LLIBRERIA CAMPUS

ASSUMPTES EXTRETS DELS DOCUMENTS

120 18,5
4,9
32
0,6
4
3,2
21
1,2
8
75 11,6
0,3
2
1,2
8
3,4
22
0,9
6
0,8
5
647 100,0
100,0

BÚSTIA DE SUGGERIMENTS UIB - DOCUMENTS REBUTS I CLASSIFICACIÓ DE QUEIXES PER SERVEIS

100,0

388

60,0

259

40,0

420 100,0

254

60,5

166

A LES BÚSTIES FÍSIQUES
A LA BÚSTIA WEB

610
37

94,3
5,7

366
22

94,3
5,7

244
15

94,2
5,8

394
26

93,8
6,2

228
17

89,8
6,7

166 100,0
9
5,4

ESTUDIANTS
PAS
PDI
ALTRES
NS/NC

570
23
22
8
24

88,1
3,6
3,4
1,2
3,7

333
22
21
6
6

85,8
5,7
5,4
1,5
1,5

237
1
1
2
18

91,5
0,4
0,4
0,8
6,9

360
22
18
5
15

85,7
5,2
4,3
1,2
3,6

208
21
17
4
4

81,9
8,3
6,7
1,6
1,6

152
1
1
1
11

91,6
0,6
0,6
0,6
6,6

FELICITACIÓ
QUEIXA
SUGGERIMENT

8
596
43

1,2
92,1
6,6

5
357
26

1,3
92,0
6,7

3
239
17

1,2
92,3
6,6

8
383
29

1,9
91,2
6,9

5
232
17

2,0
91,3
6,7

3
151
12

1,8
91,0
7,2

58

13,8

112

26,7

RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA

SEGURETAT I VIGILÀNCIA

ALTRES UIB

BIBLIOTEQUES

PREU ALT
BAIXA QUALITAT
MAL SERVEI
MAL TRACTE
POCA VARIETAT
MANCA GÈNERE
DEFECTE INSTAL•LACIONS
DEFECTE DE HIGIENE
HORARI INADEQUAT
NO LLISTA PREUS
SIST.RECLAM. INADEQUAT
MALA GESTIÓ M.AMBIENT
FELICITACIÓ
PROBLEMES DE IDIOMA
DEFECTE DE FORMACIÓ
MANCA INFORMACIÓ
RECLAMACIONS SALARIALS
MALA GESTIÓ
SOL•LICITA NOU SERVEI
ADHESIUS
TRÀNSIT
MINUSVÀLIDS
AVARIES-REPARACIÓ
GESTIÓ DEL REG
BRUTOR
NO CANVIS - NO DOBLERS
BAIXA FREQÜÈNCIA
DIVERSOS
TOTAL
% s.total serveis contractats

4
3
4
2
2

11
36
1
3

6
3

4

11
8

2
1
1

4

4
1

5

3

nre.

1

1
2

6
7
1
17
2
2

2
1

7

1

17
19
31
24
2
107
59
6
34
2

%
2,6
2,9
4,8
3,7
0,3
16,5
9,1
0,9
5,3
0,3

1
2
1

34
6
2

5,3
0,9
0,3

1

1

0,2

1
3

1

8
1
1

1
17

2
13

1

1

2

2
2
1

46

11

2

15

29
6
1
3
1
9

1

1
8

10

10

1

4

1
1

2

39,5

1
2

13
9

1

%

2
6

1

3

47

10

1

32
4,9

1
0,2

2
2
1
1

2
50

2

1

7
1,1

99
15,3

2
1

7
22
6

8
1,2

84
13,0

2
0,3

2
94
14,5

25
3,9

2
22
3,4

84
13,0

4
0,6

54
8,3

Busties.xls

101
15,6

13
2,0

1
0,2

2
0,3

1
14
2,2

TOTAL

%

INSTAL. ESPORTIVES

NETEJA

MÀQUINES EXPENEDORES

MANTENIMENT

18,6

JARDINERIA

1
1

1
1
3
2

78

INVESTIGACIÓ

37,4

FOTOCÒPIES

4
4

13
15
7
2

BÚSTIES

BARS I MENJADORS

TIPUS DE
SUGGERIMENT

ADMINISTRACIÓ

SERVEI

157

nre.

TELÈFONS PÚBLICS

647

Nom

%

PUNT D'ATENCIÓ MÈDICA

%

PERSONALS

nre.

ENSENYAMENT

%

EMT

nre.

CAMPUS

%

420 DOCUMENTS

nre.

ALTRES UIB

nre.

IDENTIFICACIÓ EN ELS

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Ñ
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Ç

SERVEIS
CONTRACTATS

TOTAL BÚSTIES

HOTELERIA-TURISME

SERVEIS
CONTRACTATS

TOTAL BÚSTIES

DOCUMENTS REBUTS

SERVEIS
PROPIS DE LA
UIB

LLIBRERIA CAMPUS

ASSUMPTES EXTRETS DELS DOCUMENTS

120 18,5
4,9
32
0,6
4
3,2
21
1,2
8
75 11,6
0,3
2
1,2
8
3,4
22
0,9
6
0,8
5
647 100,0
100,0

9.15 DOIP-DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ I INSERCIÓ PROFESSIONAL
(DOIP)
Resum de dades quantitatives
1. Alumnat
Alumnes inscrits al DOIP.......................................................................2107
Dones....................1321
Homes.....................786
2. Empreses/Entitats
Nº ofertes laborals gestionades a través del DOIP…….....................448
Gestió amb preselecció....................................................................76
Només difusió tauler anuncis web................................................. 299
Només difusió tauler anuncis web (ofertes perfil no universitari)......73

RESUM DELS CONVENIS DE COOPERACIÓ EDUCATIVA SIGNATS
CURS
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-2000
2000-2001
2001/2002
2002-2003
(fins al 3 de
juliol de
2003)

convenis de cooperació
educativa signats
8
18
35
71
131
242
312
347
462
426

ALUMNES INSCRITS AL DOIP PER CURSOS
Curs

Núm. d’Alumnes
1

1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-2000
2000-2001
2001/2002
2002-2003
(fins al 3
de juliol
de 2003)

321
443
632
924
1540
1595
1420
1551
1830
2107

RESUM D’OFERTES LABORALS, SOL.LICITUDS D’EMPRESES PER CURSOS
Curs

Empreses

Ofertes
Laborals

1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-2000
2000-2001
2001/2002
2002-2003
(fins al 3
de juliol
de 2003)

21
44
56
126
134
164
236
336
310
410

38
80
128
225
240
296
397
458
330
448

Nº Ofertes
difoses a la
web
0
0
0
0
0
0
0
0
251
372

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 2002-2003 (fins al 3 de juliol de 2003) s'han gestionat de 44 beques.

PROGRAMA TUO
Curs 2001-2002

Nº beques
14

2

Curs 2002-2003 (fins al 3 de juliol de 2003)

44

PROGRAMA LEONARDO DA VINCI. CAEB-UIB
Aquest curs acadèmic s'han aprovat un total de 59 beques, 27 beques per estudiants i 32
beques per titulats universitaris, per realitzar pràctiques en empreses de la Unió Europea.
SERVEI D'ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT PER A LA INSERCIÓ LABORAL
DELS UNIVERSITARIS DE LES ILLES BALEARS
A Mallorca, aquest curs i fins la data del 3 de juny de 2003 han rebut una sessió
d’orientació laboral un total de: 145 persones.
SESSIONS D’ORIENTACIÓ
PROFESSIONAL
Curs 2001-2002
Curs 2002-2003 (fins al 3 de juliol de 2003)

Nº USUARIS
206
145

-Inauguració del SERVEI D'ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT PER A LA
INSERCIÓ LABORAL DELS UNIVERSITARIS DE LES ILLES BALEARS a
Menorca i a Eivissa i Formentera. Març de 2003
A Menorca, aquest curs i fins la data del 3 de juny de 2003 han rebut una sessió
d’orientació laboral un total de: 29 persones.
A Eivissa, aquest curs i fins la data del 3 de juny de 2003 han rebut una sessió d’orientació
laboral un total de: 28 persones.
ALTRES TASQUES:
-S'ha promocionat la inserció professional dels titulats en l’àrea d’humanitats, mitjançant el
curs de
TÈCNIQUES D'INSERCIÓ PROFESSIONAL PER A UNIVERSITARIS. 40 hores. 4
crèdits de lliure configuració. Del 14 d’octubre al 18 de desembre de 2002.
-S'ha ampliat la Base de dades d’empreses i entitats que ofereixin un lloc de treball a
Balears. Amb aquesta guia es pretén donar als estudiants i titulats universitaris una eina
útil en la seva recerca de feina a la vegada que facilitar l’apropament de les empreses i
entitats a aquest col·lectiu per a futures relacions professionals. Actualment ja s'han inscrit
84 empreses.
-II Trobada Universitat-Empresa: Un horitzó compartit. 4 de desembre de 2002
-Organització de conferències de sortides professionals per estudis.
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-S'ha promocionat la inserció professional dels titulats en l’àrea d’humanitats, mitjançant el
la “1a Setmana de l’Ocupació; Sessions, conferències i tallers monogràfics grupals
d’orientació professional”
-PROGRAMA VIURE I CONVIURE: El curs 2002-2003 s'han consolidat 2 parelles.
-JORNADAS
DE
FORMACIÓN
DE
TÉCNICOS
DE
SERVICIOS
UNIVERSITARIOS DE EMPLEO 2003 dirigides a directors i personal dels serveis
universitaris d’Ocupació. Del 25 al 27 de juny de 2003. Edifici Sa Riera.
Assistents:
-53 assistents
-33 universitats representades
-6 vicerectors d’Estudiants
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RESUM D'INDICADORS DE LES AULES D'INFORMÀTICA
ANTIGUITAT DELS ORDINADORS

BEQUES D'ALUMNES

1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03
< 1 any
37
49
76
121
0
58
347
1 - 2 anys
47
63
31
65
121
0
68
2 -3 anys
0
55
66
29
65
121
16
3 -4 anys
5
0
18
22
29
65
68
> 4 anys
0
5
8
0
16
51
0

89

172

199

237

231

295

1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03
beques
16
17
20
22
27
35
• beca
*
**
3,000 3,000 3,300 3,300
total • 52,360 40,244 60,101 66,111 81,978 ######
* 450 pts /hora
** dos tipus 1.622• i 2.103•
inclòs Hoteleria des del 2001

499

1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03
< 1 any 41.6% 28.5% 38.2% 51.1%
0.0% 19.7% 69.5%
1 - 2 anys 52.8% 36.6% 15.6% 27.4% 52.4%
0.0% 13.6%
2 -3 anys
0.0% 32.0% 33.2% 12.2% 28.1% 41.0%
3.2%
3 -4 anys
5.6%
0.0%
9.0%
9.3% 12.6% 22.0% 13.6%
> 4 anys
0.0%
2.9%
4.0%
0.0%
6.9% 17.3%
0.0%

NÚMERO D'AULES
AULES

1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03
1
1
1
1
1
2
3
3
3
3
4
9
10
12
12
14
19

NÚMERO D'ORDINADORS
PCs
MACs
TOTAL

1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
60
101
182
194
252
468
4
4
4
4
4
13
49
73
73
73
89
112
98
55
37
43
31
6
6
6
6
6
15
51
75
75
75
89
172
199
237
231
295
499

RATI ALUMNES / ORDINADOR
1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03
ordinador

6
6,333

6
7,112

6
8,049

6
8,697

6
15
51
75
75
75
89
172
199
237
231
295
499
9,253 10,335 11,192 11,690 12,121 12,847 13,365 14,930 14,473 14,129 13,185 12,370 12,435

1055.5 1185.3 1341.5 1449.5 1542.2
NOTA

689.0

219.5

El número d'alumnes NO inclou les escoles adscrites a la UIB.

155.9

161.6

171.3

150.2

86.8

72.7

59.6

57.1

41.9

24.9

9.13 LABORATORI
BIOTECNOLOGIA

DE

BIOLOGIA

MOLECULAR,

NUTRICIÓ

I

Adreça i telèfons
Edifici Guillem Colom Casasnovas
Campus universitari
Cra. de Valldemossa, km 7.5
E-07071 Palma
Telèfon: 34 - 97117 31 70
Telefax: 34 - 97117 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 la
obesitat, la tecnologia alimentària, de la nutrició i sanitària.
Recursos
El LBNB desenvolupa l'activitat principal en instal·lacions situades als edificis Guillem
Colom, 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 alimentaria.
 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’excelència europea.

9.12 LABORATORI D’INVESTIGACIÓ EN LITIASI RENAL
Adreça Edifici Mateu Orfila i Rotger Campus universitari Cra. de Valldemossa, km 7.5
07071 Palma
Telèfons: 17 32 57 17 34 93 Telefax: 17 34 26 E-mail: dqufgf0@ps.uib.es
Director: Fèlix Grases Freixedas
MEMBRES
Antònia Costa Bauzà, Rafel M. Prieto Almirall, Antonio Conte Visús, Ana M. García
Raja, Ramón García González, Bartomeu M. Simonet Suau, Margalida Ramis Barceló,
Joan Perelló Bestard, Cristina Santiago Juan.
Alumnes col·laboradors: Catalina Barceló Roig, Joan Ignasi Llambias Clar, Bernat Isern
Amengual.
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 proporciona un servei continuat a la societat en diferents aspectes relatius al
diagnòstic de la urolitiasi. Això ha suposat l’elaboració de més de 1.000 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 té 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 és 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 (veure Grup de Recerca de Litiasi Renal i
Biomineralització).
* Projectes desenvolupats sobre litiasi renal (veure Grup de Recerca de Litiasi Renal i
Biomineralització).
* Patents relacionades amb litiasi renal (veure Grup de Recerca de Litiasi Renal i
Biomineralització).
* Contribucions rellevants a congressos (veure Grup de Recerca de Litiasi Renal i
Biomineralització). * Cooperació amb altres grups d’investigació en temes relacionats
amb la litiasi renal (veure Grup de Recerca de Litiasi Renal i Biomineralització).
* Contractes amb empreses:
 Contracte per a la producció d’un preparat dietètic Lit-Stop amb l’empresa Authex,
SA.
 Contracte per l’anàlisi i estudi de càlculs renals amb l’Hospital Universitari Son
Dureta (IB- SALUT-Balears). - Contracte per l’anàlisi i estudi de càlculs renals amb
la Policlínica Miramar (Balears).
 Contracte per a la producció d’aliments funcionals amb germen de garrofí amb
l’empresa Industrias Agrícolas de Mallorca, SA.
* Informes sobre l’anàlisi i estudi de càlculs renals sol·licitats per hospitals i particulars:
 225 estudis de càlculs renals de l’Hospital Son Dureta.
 18 estudis de càlculs renals de la Policlínica Miramar.
 57 estudis de càlculs renals de particulars.
* Durant l’any 2002 s’han realitzat 71 informes d’estudi del risc litògen urinari
sol·licitats per particulars.
* S’han realitzat 150 determinacions d’àcid fític en productes parafarmacèutics
(dietètics).

9.11 SERVEI DE SISTEMES
TELEDETECCIÓ (SIGUIB)

D’INFORMACIÓ

GEOGRÁFICA

I

Edifici Guillem Colom Casasnovas Campus de la UIB Cra. de Valldemossa, km. 7,5 E07071 Palma
Telèfon:
971-172912/971-173006
E-mail:
lsig@uib.es
www:
http://www.uib.es/secc6/lsig/index.html
MEMBRES
Director: Maurici Ruiz
Personal tècnic: Jerònia Ramon
Contractats/becaris/col·laboradors Bartomeu Alcover, Alícia Bauzà, Mateu Cañellas,
José Manuel Diaz, Fèlix Escalas, Josep Feliu, Alexandre Mulet, Emilio Vigara
ACTIVITATS DOCENTS
Preparació de material didàctic i/o desenvolupament d’activitats concretes
d’investigació per al personal docent i investigador dels departaments de Biologia,
Ciències de la Terra, Història de l’Art, Economia i Empresa, Física, Bioquímica,
Química, Matemàtiques i Informàtica, i l’IMEDEA.
ACTIVITATS ORGANITZADES PEL SERVEI
Cursos
•Cursos de formació per a personal docent i investigador de la UIB en SIG i
teledetecció.
Secretaria d’Universitats. Ministeri de Cultura, Educació i Esports. Cursos d’ArcView,
Access, VisualBasic, Surfer, Microstation, Microstation Geographics.
Direcció: Maurici Ruiz.
Coordinació: Jerònia Ramon.
 Curs d’Especialista Universitari en Anàlisi del Paisatge. Fundació UniversitatEmpresa de les Illes Balears. Fons Social Europeu. Govern de les Illes Balears.
Universitat de les Illes Balears.
Direcció: Antoni Martínez Taberner, Maurici Ruiz.
 Curs d’Especialista Universitari en Riscos d’Inundació. Fundació Universitat
Empresa de les Illes Balears. Fons Social Europeu. Govern de les Illes Balears.
Universitat de les Illes Balears.
Direcció: Miquel Grimalt Gelabert.
Coordinació: Maurici Ruiz.
Congressos
Congrés Internacional de Ciències de la Informació Geogràfica. AGILE 2002.
Associació Europea de Laboratoris de Sistemes d’Informació Geogràfica. Centre
Cultural Sa Nostra. Abril de 2002.
Comité organitzador: Maurici Ruiz, Jerònia Ramon, Mike Goulld.
LÍNIES I PROJECTES DE RECERCA
 QUATER. Qualitè dans le territoire. INTERREG III B MEDOCC. Referència: 200202-4.3-I-080. Regió del Piamont, Regió de Lombardia, Politècnic de Milà, Institut de le
Qualité (Marsella), Universitat Politècnica de València, Universitat de les Illes Balears.

Investigadors responsables: Maurici Ruiz, Ramon Bergueiro, Miquel Grimalt. 20022004.
«Frequencia e intensidad de lluvias fuertes en un clima modificado en la zona
mediterranea española (FIRME)».
Investigador principal. Climent Ramis. 2000-2002.
 Análisis molecular de comunidades microbianas y teledetección, dos apuestas de
futuro en
la detección de contaminación y en la gestión de aguas litorales. PACTI. Investigador
principal: Rafel Bosch. Departament de Biologia. 1999-2002.
 Tipificación, cartografia y evaluación de los pastos españoles. Invetigador principal:
Hipólito Medrano. Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Departament de
Biologia. Universitat de les Illes Balears.
 Construcción de un sistema experto para la planificación y gestión territorial de
zonas aeroportuarias. Ministeri de Foment. Coordinador del projecte: Maurici Ruiz.
Investigadora principal: Joana Maria Seguí.
 Análisis estadístico de los extremos térmicos en España. Direcció: Diego Gómez
Bonillo (Universitat Rovira i Virgili). Coodinador a la UIB: M. Laita. Departament de
Ciències de la Terra.
 Agricultura y postproductivismo. Las repercusiones de la reforma de la PAC de
1992 en las islas Balears. Investigador principal: P. Salvà. Departament de Ciències de
la Terra.
INVESTIGACIÓ APLICADA
 Desenvolupament d’un Sistema d’Informació Geogràfica per a la realizació del Pla
Territorial Insular de Mallorca. Empresa Mecsa/Idom. Consell de Mallorca. 20002002.
 Desenvolupment de l’Enquesta d’Infraestructures i Equipaments Locals. Consell
Insular de Mallorca. 2000-2002.
 Desenvolupament d’un Sistema d’Informació Territorial de la Serra de Tramuntana.
Conselleria de Medi Ambient. Govern de les Illes Balears.
 Estudi tècnic d’accessibilitat a les finques d’Ariany i Ternelles. Consell de Mallorca.
Ajuntament de Pollença. Departament de Biologia. Laboratori de Sistemes d’Informació
Geogràfica.
ALTRES ACTIVITATS
Servei de reprografia de gran format. Impressió de 100 posters tamany a0 de diferents
investigadors.
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.

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. Raül 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.
Acreditacions
Els Serveis Cientificotècnics han estat acreditats per ENAC (Entitat Nacional d’Acreditació) per
desenvolupar els assaigs indicats al certificat núm. 197/LE 470.
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 petrolífers.
— 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 sol·liciten 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 proteïnes i àcids nucleics.
Tècniques d’amplificació de DNA (PCR i PCR quantitativa).
Anàlisis genètiques.
Electroforesis.
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.
El curs 2002-2003 s’ha incorporat als SCT l’equipament següent:

Analitzador de composts orgànics halogenats adsorbibles (AOX). Thermo Euroglas ECS 1200.

Autoanalitzador QuickChem FIA amb canals per determinar: nitrats/nitrits, amoni, fòsfor total, nitrogen

total, etc. Lachat 8000 Series.
Instal·lació de nou hardware i software de ressonància magnètica nuclear Bruker 300 MHz.

Espectrofotòmetre UV i visible Varian Cary 300 Bio.

Actualització del software del difractòmetre de raigs X Siemens D5000.

Aquestes 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. Novembre de 2002 i gener de 2003.
MARTORELL, G. Classes teòriques de tècniques instrumentals: RMN, HRMS i IR, al 1r curs d’Enginyeria

Tècnica Agrícola. Gener de 2003.
MARTORELL, G. Classes pràctiques de tècniques instrumentals: RMN, HRMS; IR i espectrofotometria

d’UV i visible, a la llicenciatura de Química, UIB. Maig de 2003
CIFRE, J. Classes pràctiques d’Assaigs Mecànics. 1r curs d’Arquitectura Tècnica. Gener de 2003.

GONZÁLEZ, J. Classes teòriques de tècniques instrumentals: absorció atòmica i ICP, 1r curs d’Enginyeria

Tècnica Agrícola. Gener de 2003.
Seminaris i cursos impartits
CIFRE, J.; MARTORELL, G.; PABLO, J.; GONZÁLEZ, J. Especialista en tècniques de control

mediambiental d’aigües naturals, depurades, grises i residuals. Maig-juliol de 2003.
MARTORELL, G. Ressonància magnètica nuclear. UIB. Maig de 2003.

MARTORELL, G. Infraroigs. UIB. Juliol i setembre 2002 i febrer i maig de 2003.

MARTORELL, G. Cromatografia iònica. UIB. Gener de 2003.

MARTORELL, G. Fluorescència. UIB. Març de 2003.

MARTORELL, G. Cromatografia de gasos. UIB. Octubre i novembre de 2002 i febrer de 2003.

MARTORELL, G. Cromatografia de gasos. Conselleria de Treball i Formació. Octubre-desembre de 2002.

GONZÁLEZ, J. Classes teòriques i pràctiques d’espectroscòpia atòmica. Màster de Salut Laboral.

Novembre de 2002.
MARTORELL, G. Classes pràctiques d’espectrometria de massa. Màster de Salut Laboral. Desembre de

2002.
MARTORELL, G. Classes teòriques: Tractament estadístic de dades en un laboratori acreditat. Màster de

Salut Laboral. Novembre de 2002.
GONZÁLEZ, J. ICP plasma. UIB. Gener de 2003.

GONZÁLEZ, J. ICP plasma. UIB. Febrer de 2003.


GONZÁLEZ, J. Espectroscòpia ultraviolada i visible, UIB. Febrer de 2003.

MARTORELL, G.; PABLO, J.; GONZÁLEZ, J. Aplicacions, maneig i manteniment d’instrumentació

bàsica en un laboratori. Pla de formació del PAS i PDI. UIB. Juny - juliol de 2003.
Assistència a cursos i congressos


PABLO, J. 2nd Nucleic acid quantification meeting. St. Bartholomew’s Hospital, Londres. Maig de 2003.

Convenis i contractes
Conveni de col·laboració i prestació de serveis amb l’Àrea Municipal de Protecció Ciutadana (AMPC).

Conveni de col·laboració amb el Consell de Mallorca, TIRME, SA, per dur a terme actuacions previstes en

el Pla de vigilància ambiental de les instal·lacions previstes al Pla director sectorial per a la gestió dels residus
urbans de Mallorca.
Contractes de prestació de serveis amb les empreses següents: Will Kill, Implantmedia, Hospital Son

Dureta, Clínica Rotger, ITEB, AEBAL, TIRME, MAPFRE, etc.

9.9 SERVEI DE RECURSOS AUDIOVISUALS
Adreça i telèfons
Edifici Ramon Llull
Campus universitari
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma (Illes Balears)
Telèfons: 971 17 34 41 / 26 73
Telefax: 971 17 34 73
E-mail: savser@uib.es
savdir@uib.es
WWW: www.uib.es/depart/sravweb/
Director: Miquel Oliver Ribas
Personal: Miquel Pou Vicens
Daniel Castro Moreni
Francesc Escanellas Garcias
Ariane Cuche
Pablo Sbert Robles
Joan Albons Rosselló
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.
Les nostres tasques es realitzen a proposta de:
La Universitat (a través dels òrgans de govern).
Els departaments i serveis universitaris.
Les institucions.
Quan els encàrrecs són externs (institucions, organitzacions, etc.), els projectes de feina
responen a convenis de col·laboració o contractes.
ACTIVITATS DOCENTS
Cursos d'especialització
«Curs d’instal·lació i utilització d’equips audiovisuals»
PUBLICACIONS
Edició i producció de vídeos i de cd-roms

Vídeos
Solemne obertura del curs acadèmic 2002-2003
Producció: UIB.
Any: 2002
Realització: SRAV
Durada: 90 min
La mosca mediterrània de la fruita (Ceratitis capitata Wied.)
Producció: UIB (Dept. de Biologia)
Any: 2002
Realització: SRAV
Durada: 2 min
Observacions: Modelització per ordinador de la dinàmica poblacional dels
adults de la mosca mediterrània de la fruita al llarg del cicle anual.
Análisis sensorial del Queso Mahón
Producció: UIB (Dept. de Química)
Any: 2002
Realització: SRAV
Durada: 3' 15''
Observacions: El vídeo va formar part de l'exposició que la UIB va presentar a
la Feria de la Ciencia a Madrid.
II Festival de Poesia de la Mediterrània
Producció: Consell de Mallorca (Cultura i Joventut).
Any: 2002
Realització: SRAV
Durada: 25 min
III Festival de Poesia de la Mediterrània
Producció: Consell de Mallorca (Cultura i Joventut).
Any: 2002
Realització: SRAV
Durada: 25 min
Simulacre de bomba a l'Hotel Palas Atenea
Producció: UIB (Fundació Universitat-Empresa).
Any: 2002
Realització: SRAV
Durada: 10 min
Roma no paga traidores. Making off
Producció: CEF-UIB (SRAV)
Any: 2002
Realització: SRAV
Durada: 8 min
La coktelería y sus utensilios
Producció: UIB (Campus Extens - Formació Contínua).
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Any: 2002
Realització: SRAV
Durada: 8 min
El servicio de alta calidad en la restauración actual
Producció: UIB (Campus Extens - Formació Contínua).
Any: 2002
Realització: SRAV
Durada: 25 min
Festivitat del Beat Ramon Llull (conferència a càrrec de F. Conrado de
Villalonga)
Producció: UIB.
Any: 2002
Realització: SRAV
Durada: 115 min
Morgana Teatre, 1984 (clips)
Producció: UIB (Vicerectorat d'Extensió Universitària i A. C. SAC).
Any: 2002
Realització: SRAV
Durada: 4 min
Audiovisual 2002 Germandat de Donants de Sang
Producció: UIB (Vicerectorat d'Estudiants i Relacions Institucionals).
Any: 2002
Realització: SRAV
Durada: 12 min
Ciència i tecnologia a la UIB
Producció: UIB (Vicerectorat d'Investigació i Política Científica. OSR).
Any: 2002
Realització: SRAV
Durada: 19 min
Versions: català, castellà i anglès.
Camilo J. Cela a Mallorca (cicle de conferències):
«Cela, poeta i animador de la poesia». Maria Payeras. 28/11/02
Durada: 70 min
«Camilo J. Cela: El creador a Mallorca». Darío Villanueva.
05/12/02.
Durada: 70 min
«Cela i les arts plàstiques». Pere Serra. 13/12/02.
Durada: 75 min
«Cela a Mallorca, Mallorca a Cela». Perfecto Cuadrado.
19/12/02.
Durada: 80 min
Producció: UIB (Dept. de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina).
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Any: 2002
Realització: SRAV
Nadal 2002
Producció: UIB (Vicerectorat d'Estudiants i Relacions Institucionals).
Any: 2002
Realització: SRAV
Durada: 12 min
L’autogovern a Mallorca: de la Diputació Provincial al Consell de Mallorca
Producció:
Any: 2003
Realització: SRAV
Durada: 11 min
Imatges aèries del campus de la UIB
Producció: UIB (SRAV).
Any: 2003
Realització: SRAV
Durada: 5 min
Curs de videodansa
Producció: Consell de Mallorca (Cultura i Joventut).
Any: 2003
Realització: SRAV
Durada: 24 min
Trajectòries Empresarials (cicle de conferències):
Antonio Mata
Director general d’Aerolíneas Argentinas
28 d’octubre de 2002
Miquel Lladó
President de Comercial Lladó
4 de novembre de 2002
Pere Batle
Director general de Sa Nostra
25 de novembre de 2002
Miquel Rosselló
Director comercial de Roxa
2 de desembre de 2002
Miquel Nicolau
President de Friusa
16 de desembre de 2002
Miquel Llabrés
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President de Construccions Llabrés Feliu
Dia 3 de març de 2003
Francesc Ordinas
Director comercial de Codorniu Nacional
Dia 10 de març de 2003
Josep Oliver
President de Confort Hotels
Dia 17 de març de 2003
Gabriel Sampol
President de Sampol, Enginyeria i Obres
Dia 24 de març de 2003
Esteban Chornet
Catedràtic de la Universitat de Sherbrooke (Quebec, Canadà)
Dia 31 de març de 2003
Ángel Fernández
Gerent de TIRME
Dia 7 d’abril de 2003
Gabriel Sagristà
Director d’expansió de Caja de Ahorros del Mediterráneo, CAM
Dia 28 d’abril de 2003
Gerard Ariño
Director general i comercial d’Air Europa
President de Globalia
Dia 26 de maig de 2003
Producció: UIB (Escola Universitària d’Estudis Empresarials, Fundació
Universitat-Empresa i la Fundació Càtedra Iberoamericana).
Any: 2003
Realització: SRAV
Durada: 60 min cada programa.
I+D+I de la Universidad de las Islas Baleares
Producció: Asociación de Televisión Educatica Iberoamericana (ATEI)
Any: 2003
Realització: SRAV
Durada: 25 min
Observacions: Sèrie documental sobre I+D+I d’universitats espanyoles.
Las aplicaciones para el alumnado con discapacidades motrices
Producció: Asociación de Televisión Educatica Iberoamericana (ATEI)
Any: 2003
Realització: SRAV
Durada: 40 min
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Observacions: Sèrie documental de quatre capítols sobre les tecnologies de la
informació i la comunicació i les persones amb discapacitats motrius.
IV Estades Ludicoesportives al Campus de la UIB
Producció: UIB (Fundació General).
Any: 2003
Realització: SRAV
Durada: 7 min
Cerimònia de graduació del curs 2002-2003
Producció: UIB
Any: 2003
Realització: SRAV
Durada: 60 min
Gravacions d’actes institucionals, conferències
Signatura de conveni per a la Càtedra Sol Meliá – Estudis Turístics
(03/09/02)
Durada: 10 min
Conferència a càrrec del gerent de la Universitat de Jaén (18/09/02)
Durada: 70 min
Gravació de l’obra de Morgana Teatre 1984 (23/09/02)
Durada: 30 min
Inauguració del curs 2002-2003 (27/09/02)
Durada: 90 min
Simulacre d’incendi al campus (17/10/02)
Durada: 20 min
Actes institucionals de la diada de Ramon Llull (27/11/02)
Durada: 110 min
Acte d’homenatge a Javier Benedí (13/12/02)
Durada: 60 min
Signatura de conveni entre el Banc de Santander i la UIB (10/01/03)
Durada: 12 min
Signatura de conveni entre Televisió de Catalunya (TV3) i la UIB (03/02/03)
Durada: 18 min
Signatura de conveni entre Televisió de Catalunya (TV3) i la UIB (13/02/03)
Durada: 14 min
Acte d’inauguració de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos (14/02/03)
Durada: 30 min
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Fotografies per a la campanya publicitària de la commemoració dels 25
anys de la UIB (del 6 al 14 de març de 2003)
Acte de celebració del XXV Aniversari de la UIB (18/03/03)
Durada: 45 min
Eleccions a Rector (11/04/03)
Durada: 25 min
Correllengua al campus de la UIB (07/05/03)
Durada: 30 min
Acte d’investidura del nou Rector de la UIB (14/05/03)
Durada: 45 min
Cerimònia de lliurament de diplomes de la UOM (11/06/03)
Congrés IbPRIA (First Iberian Conference) (04/06/03)
Intervencions d’alumnes dels cursos d’espanyol per a estrangers
(22-25/08/03. Dept. de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina).
Cd-roms
Digitalització dels fons fonogràfics de la COPE Mallorca.
Nre. de cintes: 420
Hores digitalitzades: 860
Nre. de cd : 143
Suport tècnic i control dels sistemes de videoconferència que fa el Servei de
Recursos Audiovisuals al projecte Campus Extens
Hores de videoconferència
Classes reglades, màsters i postgraus:
Reunions de LOGSE:
Exàmens:
Revisions d’exàmens:
Altres cursos i seminaris:
Reunions (de tot tipus):
Conferències:
Grup G9:
Total d’hores de videoconferència:

2.307
42
46
10
32
43
15
18
------------2.578

Altres: convenis, col·laboracions i intercanvis amb entitats públiques o privades
Convenis:
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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:
 Centro de Estudios Fotográficos (CEF):
 Making off de Roma no paga traidores.
 Trailer off de Roma no paga traidores.
 Fundació ACA:
 Postproducció del curtmetratge Mort.
 Muntatge per al certamen de curtmetratges.
 TV3:
 Gravació, edició i emissió per TV d'actes institucionals de la UIB.
 Espai El temps: gravació, edició i emissió d’un programa sobre
l’estat dels embassaments de la serra de Tramuntana.
 TVE:
 Gravació, edició i emissió per TV d'actes institucionals de la UIB.
 Telenova:
 Gravació, edició i emissió per TV d'actes institucionals de la UIB.
 Canal 4:
 Gravació, edició i emissió per TV d'actes institucionals de la UIB.
 Govern de les Illes Balears:
 Gravació, edició i emissió per TV d'actes institucionals de la UIB.
 Conselleria de Benestar Social. Direcció General de Joventut.
Col·laboració en el certamen de vídeo 2002 organitzat per Art Jove.
 Ajuntament de Palma i Consell de Mallorca:
 Mostra de cinema i vídeo de Palma.
 Ajuntament de Felanitx, Consell de Mallorca i Direcció General de Joventut
(Govern de les Illes Balears):
 Mostra de cinema i vídeo de la Part Forana.
 Sa Nostra:
 Col·laboracions diverses.
 La Caixa:
 Col·laboracions diverses.
 CAEB:
 Col·laboracions diverses.
 Consell de Mallorca (Arxiu del So i de la Imatge):
 Col·laboracions diverses.
Assessorament tècnic en temes relacionats amb videoconferència:





Escuela de Altos Estudios de Hotelería y Turismo de Cuba.
Universitat Autònoma de Barcelona (Institut de Ciències de l'Educació).
Universitat Oberta de Catalunya (Servei d'Audiovisuals).
Universitat de Barcelona (Servei d'Informació i Publicacions).
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 Universitat Rovira i Virgili (Unitat d'Audiovisuals). Tarragona.
 Universitat Jaume I (Dept. d'Educació). Castelló.
Intercanvis de programes i imatges:









Universitat de Barcelona.
Govern de les Illes Balears.
Consell de Mallorca (Arxiu del So i de la Imatge).
Centre de Cultura Sa Nostra.
TVE.
Canal 4 TV.
Canal 37 (Telenova).
La Perifèrica Produccions.
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10. MEMÒRIA ECONOMICOADMINISTRATIVA
10.1 ASPECTES DE CARÀCTER GENERAL
1. S’ha procedit a reestructurar els serveis de reprografia i bar cercant la millor qualitat
de servei a través de la dimensió adequada i el grau de competència necessari. Així
mateix s’han fet els tràmits necessaris per posar en funcionament una agència de viatges
al campus.
2. S’ha treballat amb els representants sindicals del PAS a fi d’acordar un nou marc que
reguli la jornada, els permisos, etc. Al mateix temps s’ha establert una nova
classificació dels cursos de formació, d’acord amb la normativa estatal.
3. S’ha treballat per començar el desplegament del Pla estratègic. Alhora, l’OPP
comença una nova orientació que l’ha de fer més operativa amb vista al nou període que
s’inicia, en el qual la cultura de l’avaluació i l’acreditació ja forma part de les
normatives vigents. I s’ha dissenyat un nou sistema de publicació automàtica de les
principals estadístiques que genera la nostra universitat.
4. S’han començat les gestions per implantar una àrea de serveis al campus.

10.2 ASPECTES DE CARÀCTER ESPECÍFIC
1. Pla de formació
Pla de formació per al personal de la UIB 2003-2004
Resum de la memòria de l’any 2003 (a 30 de juny)

1. Total d'accions formatives corresponents a 2003
Cursos organitzats (tot l’any): 54
Cursos obligatoris (mòdul 11): 9
1

Cursos anul·lats :

1

Cost (previst):

41.632,50 ¤

Cost (anul·lat):

600,00 ¤

Cursos realitzats (a 30/06):
33
Cursos obligatoris (mòdul 11): 3

Accions puntuals:

Cost (realitzats):

31.290,00 ¤

Cost (puntuals):

Cost total (a 30/06):

32.251,62 ¤

1

961,62 ¤

2. Total d'accions formatives realitzades
(excepte les obligatòries del mòdul 11 i les puntuals)
Cursos realitzats (a 30/06):

33

Grau d’execució del pla: 61,1%

Total hores/cursos realitzats: 581
Total PAS i PDI (a 01/01) 1.486

Total hores/admesos:
12.858
Mitjana hores/PAS i PDI 8,65

Total PAS (a 01/01)

467

Total hores/PAS:
Mitjana hores/PAS

9.716
20,8

Total PDI (a 01/01)

1.019

Total hores/PDI:
Mitjana hores/PDI

3.142
3,1

Places ofertes:
2
Admesos :

688
749

Certificats d’assistència:

514

Cost total:
1

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

979
76,5%
108,9%
68,6%

31.290,00 ¤

Es va anul·lar el curs E040502 Comptabilitat financera perquè, amb 30 places, hi varen renunciar 5 de les 12 persones
admeses
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

2

Valoració global (mitjana): 90,6%

Cursos avaluats:

Cursos la valoració global positiva dels quals correspon al 100%:
Cursos la valoració global positiva dels quals supera el 90%:
Cursos la valoració global positiva dels quals no arriba al 70%:

33
12
10
3

3. Total d'accions formatives obligatòries del mòdul 11 realitzades
Cursos prevists (tot l’any):

9

Cursos organitzats:

9

Cursos realitzats (a 30/06):

3

Grau d’execució del pla: 33,3%

4. Total d'accions formatives anul·lades
Cursos anul·lats:

1

Hores anul·lades:

10

Places anul·lades:

30

Cost previst:
600,00 euros
5. Total d'accions puntuals
Cursos finançats:

1

Total inscrits:

2

Cost total:

961,62 ¤

2. Aplicació del fons d’acció social
Imports d’acció social 2002 pagats fins a 15.02.2003
Concepte
Pressupost acció social UIB
Assegurança de vida (Axa)
Assegurances de professors convidats
Ajudes per viduïtat-orfenesa
Ajudes per estudis oficials
Ajudes per minusvalideses
Ajudes per assistència sanitària

Import en euros
81.563,88
31.485,86
3.422,84
4.056,80
13.182,66
2.082,14
24.378,52

3. Accions administratives de consolidació de la plantilla de la UIB
ACTIVITATS DESENVOLUPADES A L’ÀREA DE PAS DEL SERVEI DE
PERSONAL DURANT EL CURS ACADÈMIC 2002-2003
 PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI (inclosos els
interins)
Nombre de personal funcionari el setembre de 2003
Grup
A

Nombre
6

B

12

C

56

D

98

E

2

Total

174

1.1. Resolució del Rectorat del dia 5 de desembre de 2002 per la qual es resol el
concurs per a la provisió de llocs de treball convocat per Resolució del Rector del dia 15
de setembre de 2002. Resolució 5956, FOU 211, de 13 de desembre de 2002.
1.2. Resolució del Rectorat del dia 5 de desembre de 2002 per la qual es fa
pública l’adjudicació de la plaça convocada per a la provisió d’un lloc de treball pel
sistema de lliure designació entre el personal funcionari d’aquesta universitat. Resolució
5957, FOU 211, de 13 de desembre de 2002.
2) PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS LABORAL (inclosos els
contractats)
Grup
I

Nombre
35

II

25

III

53

IV.1

23

IV.2

123

Total

259

2.1. Resolució del Rectorat del dia 15 de gener de 2003 per la qual es resol el
procediment del concurs oposició lliure de les places convocades per Resolució del dia
15 de juliol de 2002. Resolució 6033, FOU 213, de 17 de gener de 2003.
2.2. Resolució del Rectorat del dia 8 d’abril de 2003 per la qual es convoca
simultàniament concurs de trasllat i concurs oposició restringit per cobrir places vacants

de la plantilla de personal laboral d’aquesta universitat. Resolució 6140, FOU 217, d’11
d’abril de 2003.
2.3. Resolució del Rectorat del dia 15 d’abril de 2003 per la qual es corregeix la
Resolució 6140/2003, de 8 d’abril, per la qual es convoca simultàniament concurs de
trasllat i concurs oposició restringit per cobrir places vacants de la plantilla de personal
laboral d’aquesta universitat. Resolució 6183, FOU 219, de 16 de maig de 2003.
2.4. Resolució del Rectorat del dia 4 de juny de 2003 per la qual es modifiquen
els tribunals que formen part del concurs de trasllat i concurs oposició restringit per
cobrir places vacants de la plantilla de personal laboral d’aquesta universitat. Resolució
6247, FOU 220, de 20 de juny de 2003.
2.5. Resolució del Rectorat del dia 9 de juny de 2003 per la qual es resol el
procediment de concurs de trasllat convocat per Resolució del dia 8 d’abril de 2003.
Resolució 6242, FOU 220, de 20 de juny de 2003.
2.6. Resolució del Rectorat del dia 25 de juny de 2003 per la qual es declaren
desertes les places convocades a concurs de trasllat i concurs oposició restringit per
Resolució del dia 8 d’abril de 2003. Resolució 6291, FOU 221, de 18 de juliol de 2003.
2.7. Resolució del Rectorat del dia 11 de juliol de 2003 per la qual es convoca
procés selectiu per cobrir trenta-set places vacants de personal laboral pel sistema de
concurs oposició lliure. Resolució 6292, FOU 221, de 18 de juliol de 2003.
3) ALTRES
3.1. Acord normatiu del dia 19 de desembre de 2002 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 5962, FOU 212, de 20 de desembre de
2002.
3.2. Acord normatiu del dia 19 de desembre de 2002 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 2003. Resolució 5963, FOU 212, de 20 de desembre de 2002.
4) Quart any d’aplicació de l’Acord entre la Conselleria d’Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears, els sindicats amb representació a la Junta del PDI
de la UIB –STEI i CCOO– i la Universitat de les Illes Balears sobre
complements retributius per a la millora i promoció del professorat de la UIB
4.1. Acord executiu 6194, del dia 10 de juny de 2003, pel qual s’obre un període
per presentar les sol·licituds d’avaluació del complement retributiu d’estímul i
reconeixement a la docència i a la formació permanent del docent. FOU 220, de 20 de
juny de 2003.
4.2. Acord executiu 6195, del dia 10 de juny de 2003, pel qual s’obre un període
per presentar sol·licituds d’avaluació del complement retributiu de reconeixement i
especialització dels professors titulars d’escola universitària. FOU 220, de 20 de juny de
2003.

4.3. Acord executiu 6196, del dia 10 de juny de 2003, pel qual s’obre un període
per presentar sol·licituds d’avaluació del complement retributiu d’estímul i
reconeixement de l’activitat investigadora. FOU 220, de 20 de juny de 2003.
4.4. Acord executiu 6197, del dia 10 de juny de 2003, pel qual s’obre un període
per presentar sol·licituds d’avaluació del complement retributiu d’estímul i
reconeixement de l’excel·lència investigadora. FOU 220, de 20 de juny de 2003.

4. Principals activitats realitzades per l’Oficina de Planificació i Prospectiva
S
S
S

S

S

PLA ESTRATÈGIC. El desembre de 2002 el Claustre va aprovar el primer Pla
estratègic de la UIB, que va ser editat el passat mes de març.
AVALUACIÓ DELS CURSOS DEL PLA DE FORMACIÓ. S’han avaluat 63
cursos del Pla de formació 2003.
AVALUACIÓ INSTITUCIONAL. Aquest curs han iniciat o han finalitzat el
procés d’avaluació institucional les titulacions següents:
o Llicenciatura en Història
o Llicenciatura en Història de l’Art
o Llicenciatura en Filologia Catalana
o Llicenciatura en Filologia Hispànica
o Llicenciatura en Filosofia
o Diplomatura en Treball Social
o Llicenciatura en Psicologia
o Llicenciatura en Psicopedagogia
o Llicenciatura en Pedagogia
o Diplomatura en Educació Social
o Mestre (cinc especialitats i el centre adscrit Alberta Giménez)
I els serveis següents:
o Servei de Comptabilitat i Pressuposts
o Centre de Tecnologies de la Informació
QÜESTIONARIS D’OPINIÓ DELS ALUMNES SOBRE LA TASCA
DOCENT DEL PROFESSORAT. Com cada curs, s’han recollit les opinions
dels alumnes. S’ha avaluat la docència dels professors dels departaments
següents:
o Ciències Matemàtiques i Informàtica
o Economia i Empresa
o Economia Aplicada
o Física
o Química
o Biologia
o Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
o Dret Privat
o Dret Públic
A més, s’han avaluat els docents dels estudis inserits a les escoles de
Turisme i d’Hoteleria, i dels centres adscrits de Relacions Laborals i
Alberta Giménez
ASSESSORAMENT I SUPORT ALS PROCESSOS DE MILLORA DE
QUALITAT DE LES TITULACIONS, LES UNITATS I ELS SERVEIS DE LA
UIB. L’Oficina ha donat suport al procés de preparació de la certificació

S

S
S

TedQual de la diplomatura de Turisme, la sol·licitud de certificació de qualitat
del Servei de Biblioteca i Documentació convocada per l’ANECA, etc.
CONTROL DE CONCESSIONARIS. Principals tasques realitzades el curs
2002-2003:
o Coneixement de les obligacions i els deures contractuals de cada
concessionari
o Coneixement tècnic de la tasca que ha de desenvolupar cada empresa
o Gestió de les bústies de suggeriments de la UIB, per tal de solucionar els
problemes que detecta la comunitat universitària
o Coordinació entre les empreses concessionàries i la UIB
o Retroalimentació contínua amb les empreses
o Informació a la comunitat universitària, tant als taulers de cada edifici
com a la pàgina web de la UIB
o Assessorament tècnic als diferents òrgans implicats en la gestió dels
concessionaris, amb les propostes adients de solució de problemes
SUPORT MEDIAMBIENTAL
ESTADÍSTICA I PROSPECCIÓ. 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 unitats.

UIB
Ministeri d’Educació, Cultura i Esports
Consell d’Universitats

Estadística i indicadors
Estadística universitària
Oferta
Demanda
Matrícula
Graduats
Ajudes a l’estudi
Estadística
Dades UIB: curs acadèmic

CRE (Centre de Recerca Econòmica)
CAIB – Direcció General d’Universitat
Agència de qualitat de les universitats de les
Illes Balears
CAIB – Conselleria d’Educació i Cultura
Dades dels cursos de reciclatge de català
Administració municipal
Dades universitàries dels termes
UIB – Consell Executiu
Taules informatives per al Pla estratègic
UIB – Institut de Ciències de l’Educació
Manteniment de l’aplicació de cursos de
reciclatge de català
UIB – diversos òrgans i unitats
Suport estadístic puntual
UIB – OPP – avaluació
Suport estadístic per a les avaluacions:
 Docent
 Serveis
 Titulacions
 Doctorat
 Gestió
 Institucional
Planificació horaris enquestes professorat
UIB – OPP – control de concessionaris
Suport tècnic
UIB – OPP – suport mediambiental
Suport tècnic

5. Important activitat en la tramitació d’expedients a càrrec del Servei de

Contractació, Patrimoni i Infraestructura
11 concursos; 53 procediments negociats.

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 objecte fomentar,
promoure i dur a terme activitats dirigides, de forma genèrica, al foment de la cultura,
l’educació i la investigació en tots els aspectes de la vida econòmica i social que puguin
contribuir a millorar la societat en la qual es troba la Fundació.
Els Estatuts de la Fundació es varen aprovar el mes de febrer de l’any 1996 després d’un
procés en el qual participaren especialistes de la Universitat i membres del Consell Social
de la Universitat. Una participació mixta que permet garantir que realment sigui una
fundació Universitat-empresa i no sols universitària. Està concebuda com un servei, com
el pont entre la Universitat i l’empresa: entre el centre que per excel·lència crea
coneixement i els usuaris que l’han de validar.
El Patronat és l’òrgan que té la màxima autoritat a la Fundació. Pot ser constituït per un
màxim de vint-i-sis membres. El president és el Rector de la Universitat, Llorenç Huguet,
i el vicepresident és el president del Consell Social de la Universitat; també n’és membre
nat el vicerector d’Investigació; altres cinc membres són professors de la comunitat
universitària elegits per la Junta de Govern de la Universitat. Els sis restants són elegits
pel Consell Social entre les persones vinculades a la gestió professional o empresarial;
finalment, hi ha dos vocals més cooptats.
La Fundació treballa sobre la base de sis grans objectius:
1. Foment de les relacions entre la Universitat i les empreses mitjançant la promoció de
convenis de col·laboració en matèria d’investigació i assistència tècnica, així com amb
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 cursos de postgrau, màsters o
cursos d’especialista universitari.
3. Gestió i participació pel que fa a projectes emmarcats dins programes i iniciatives
europeus sobre temes relacionats amb la formació i amb el món empresarial. Realització
de projectes nacionals per conveni amb empreses, SOIB, Govern de les Illes Balears…
4. Gestió de la formació contínua del sector empresarial. Observatori d’avaluació de les
necessitats empresarials respecte al perfil formatiu del personal per intentar a posteriori
apropar l’oferta universitària a les demandes empresarials. També s’inclou dins aquest
apartat la formació dirigida cap al sector empresarial.
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
El domicili actual de la Fundació és a l’edifici Javier Coll, carrer de la Tafona, 1, del
Secar de la Real, per mor de la donació de la senyora Kerstin Englund, membre del
Patronat de la FUEIB, a la Universitat de les Illes Balears, el mes de febrer de 1996.
L’edifici rep el nom de Javier Coll en memòria del seu marit.
PATRONS DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA DE LES ILLES
BALEARS
Membres nats:
President: Llorenç Huguet i Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears
Vicepresident: Felicià Fuster, President del Consell Social TELF:3043, FAX:2446 /3069
Elegits per la Junta de Govern del dia 24 de maig de 1996
-Eugeni Aguiló Pérez, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement d’Economia
Aplicada TELF:2611, FAX: 2617
-Felicià Grases Freixedas, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement de Química
Analítica TELF: 3257, FAX: 3426
-Jaume Sureda Negre, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement de Didàctica i
Organització Escolar TELF:3044 FAX: 3030
Elegits per Junta de Govern del dia 21 de juliol de 2000
-Avel.lí Blasco Esteve, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement de Dret
Administratiu, TELF: 3052, FAX: 2763
- Pere M. Deyà Serra, catedràtic d’universitat de l’àrea de Química Orgànica
TELF:3265, FAX: 3426
En substitució dels senyors Gabriel Moyà Niell i Guillem Alcover Garau
Membre nat:
- Eugeni Garcia, vicerector d’Investigació TELF: 173054, FAX: 2512
Elegits pel Consell Social el dia 19 de juliol de 1996
-Pere Batle Mayol, director general de la Caixa de Balears, “Sa Nostra” TELF: 171900,
FAX:171791
-Miquel Lladó, president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca,
Eivissa i Formentera TELF: 710188, FAX:726302
-Josep Francesc Conrado de Villalonga, delegat general de la Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona “La Caixa”. TELF:774400, FAX:461416
-Josep Oliver Marí, president de CAEB i empresari TELF:706014, FAX:478383

-Vicenç Rotger Rabassa, empresari TELF:437700, FAX 437714
Elegits pel Patronat el 1997 (Cooptats)
-Miquel Rosselló, Conseller de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears FAX:
176301
-Kerstin Englund, empresaria TELF.: 725600, FAX:721291
El llistat presentat correspon als membres de Patrons de la Fundació Universita-Empresa
de les Illes Balears fins el març de 2003. A partir d’aquesta data hi ha el següents canvis:
-President: Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears.
-Francisco Muñoz Izquierdo, Vicerector de Política Científica.
La raó d’aquest canvi és que els citats patrons son membres electes.
ACCIONS FORMATIVES I SERVEIS COFINANÇATS PEL FONS SOCIAL
EUROPEU I EL GOVERN DE LES ILLES BALEARS 2002-2003
Formació de posgrau i d’especialització (objectiu 3 – eix 5: formació
d’investigadors)
Durada
(hores)
120

Alumnes
17

2. Curs d’energies renovables

123

14

3. Curs de noves tecnologies aplicades a
fisioteràpia
4. Especialista universitari en sistemes d’Informació
geogràfica i teledetecció
5. Especialista universitari en alimentació humana

120

18

217

20

230

25

6. Especialista universitari en disseny del paisatge

252

22

7. Curs d’especialista en microbiologia sanitària

180

15

8. Especialista universitari en biologia subaquàtica

235

28

9. Curs d’especialista en tècniques de control
mediambiental d’aigües naturals, depurades,
grises i residuals
10. Curs especialista en integració d’animació
3D/animació 2D per a produccions de cinema i
televisió.
11. Curs de programació en llenguatge JAVA SDK2
orientat a internet i bases de dades

289
(120 p. al.)

12

276

16

165

15

400

15

Títol del curs
1. Curs de gestió mediambiental de l’empresa

Formació d’especialització (objectiu 3 FSE – eix 2)
Curs avançat de gestió empresarial (CAGEM), 2a edició

Servei d’orientació i assessorament per a la inserció laboral per als universitaris de
les Illes Balears (objectiu 3 FSE – eixos 1, 3 i 6)
Servei d’orientació i assessorament per a la inserció
Servei de Mallorca
laboral per als universitaris de les illes Balears
Servei d’orientació i assessorament per a la inserció
laboral per als universitaris de les illes Balears

Servei de Menorca

Servei d’orientació i assessorament per a la inserció
laboral per als universitaris de les illes Balears

Servei d’Eivissa i Formentera

Accions de suport a les relacions universitat-empreses (objectiu 3 FSE – eix 5)
Accions de suport a les relacions universitat-empreses
OTRI FUEIB

Cursos

EXPERT UNIVERSITARI
I CU Dret Civil Balear (2n any)
I ExU en Tractament de Conflictes de Gènere
I ExU en Tractament de Conflictes de la Multiculturalitat
I ExU en Tractament de Conflictes de les Empreses de Serveis i de
l’Administració
ESPECIALISTES UNIVERSITARIS
III EU en Interpretació Ambiental I del Patrimoni: Comunicar, Participar, Gaudir
(a distància)
I EU en Direcció i Gestió dels Serveis Socials
V EU Medicina Estètica. Aspectes Intervencionistes
I EU en Estètica Dental (1r any)
III EU en Implantologia Oral (1r any)
I EU en Estudis Escènics aplicats a l'ensenyament
V EU Medicina Estètica. Aspectes Mèdics
I EU en Direcció de RRHH
I EU Consultoria Organitzacional
VII EU en Dret Urbanístic i Ordenació del Territori
V EU Gestió Empresarial de la Qualitat i el Medi Ambient
II EU Tecnologia Educativa: Disseny d'Entorns tecnològics de formació (a
distància)
V EU en Salut Laboral
I EU en Suport Educatiu a les NEE (2n any)*
MÀSTERS UNIVERSITARIS
I MU en Mediació familiar (1r any)
V MU Gestió Empresarial: Qualitat i M.Ambient
I MU en Odontologia Estètica (1r any)

Durada
12 crèdits
12.5 crèdits
15 crèdits
12.5 crèdits

Alum

Durada
20 crèdits

Alum

21 crèdits
21,5 crèdits
22,5 crèdits
20 crèdits
23 crèdits
24 crèdits
24.8 crèdits
24.8 crèdits
25 crèdits
26,5 crèdits
30 crèdits
35 crèdits
55 crèdits

Durada
50 crèdits
50 crèdits
50,5 crèdits

Alum

IX MU Hisenda Pública, Sistema Impositiu i Procediments tributaris
IV MU en Direcció d'Empreses de Serveis
VIII MU en Gestió Turística
II MU en Emergències i Assistència Sanitària en Catàstrofes
I MU en Gestió de RRHH i Consultoria Organitzacional
V MU Medicina Estètica
V MU en Tecnologia Educativa: Disseny de materials i entorns de formació (a
distància)
I MU en Anàlisi i Tractament de conflictes en la societat actual (1r any)
V MU en Salut Laboral
ALTRES CURSOS
Curs d’Emergències Limitades i Catàtrofes Hospitalàries
Curs de Preparació per a les proves d’acces a la Universitat
Infermeria d’Empresa
Diploma en Gestió de la Qualitat Turística
Gestió d'Empreses Financeres (2n any)
Direcció de l'Oficina Bancària
Tècniques d’Inserció Professional
III Reunió de la Asociación Española de Climatologia “L’aigua en el clima”
III Reunión de Geografía de los Servicios. Los servicios, los transportes y las
redes territoriales
E-business
Jornades Nou Ordre Mundial, conflictes Bèl·lics i Desenvolupament
Sistemes de Gestió Mediambiental de l’empresa turística
C.Actualització Prof. En procediments de maneig de conductes problema dins
l’aula
Simposium Activitat Física i Gent Gran
Curs de Dinamitzador de l’esport escolar
Curs de Preparació a l’examen CISA
Curs d’Introducció al concepte Bobath. Moviment normal
IV Sequence Stratigraphy and Carbonate Platforms
Curs pràctic sobre el mètode petö
Curs d'Estadística Aplicada a la norma ISO 9001-2000
Curs d'Introducció a la Direcció de centres (IBAS)
Curs bàsic UML
Curs bàsic UML d'Anàlisi i Disseny 00 amb UML
IV Escola de Química Teòrica
Suport Vital Avançat

53 crèdits
53.5 crèdits
54 crèdits
55 crèdits
55 crèdits
57 crèdits
60 crèdits
50 crèdits
60 crèdits
Durada
120 hores
158 hores
30 crèdits
8 crèdits
180 hores
214 hores
4 crèdits
1.5 crèdits
12 hores
3 crèdits
1.5 cred.ll.c.
5 cr ll c
3 crèdits
1.5 crèdits
3 crèdits
56 hores
20 hores
20 hores
1.5 crèdits
20 hores

20 hores
25 hores
15 hores
40 hores
20 hores

Alum

11.5 Fundació Càtedra Iberoamericana a la Universitat de les Illes Balears
Curs Aspectos jurídicos de la Ley de extranjería durant els mesos de novembre i
desembre de 2002. S’han impartit les conferències següents: «La política de
inmigración en el “espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea”»
a càrrec de la doctora Rosario Huesa, catedràtica de Dret Internacional Privat, «La
Ley de extranjería: aspectos generales. Visados. Permisos de residencia. Permisos
de trabajo. Aspectos privados» a càrrec del doctor Lluís Garau Juaneda, catedràtic
de Dret Internacional Privat, «Las Garantías jurídicas de los inmigrantes en la Ley
de extranjería» a càrrec del doctor Víctor Moreno Catena, catedràtic de Dret
Processal de la Universitat Carlos III de Madrid, «El derecho procesal y la ley de
extranjería» a càrrec del doctor Gonzalo Quintero Olivares, catedràtic de Dret
Penal.
Curs Relaciones migratorias entre las islas Baleares y la Argentina durant els
mesos de febrer i març de 2003. El curs va consistir a fer una anàlisi de les
relacions migratòries entre les Illes Balears i Argentina a partir de 1860 fins a
2002, a càrrec dels doctors Ana Jofre, catedràtica de la Universitat de La Plata,
Pere Salas, professor de la Universitat de les Illes Balears, i Isabel Moll i Pere
Salvà, catedràtics de la Universitat de les Illes Balears.
Curs La economía latinoamericana y los desafíos de la globalización durant els
mesos de febrer i març de 2003 a càrrec del doctor Jorge Saborido, professor
d’Història Econòmica de la Universitat de Buenos Aires, el doctor Julio Carranza,
professor d’Història Econòmica de la Universitat de l’Havana, i el doctor Gonçal
López Nadal, professor d’Història i Institucions Econòmiques de la UIB.
Cicle Trajectòries Empresarials, dut a terme els mesos de març, abril i maig, en
què han participat el senyor Miquel Llabrés, president de Construccions Llabrés
Feliu, el senyor Francesc Ordinas, director comercial de Codorniu Nacional, el
senyor Josep Oliver, president de Confort Hotels, el senyor Gabriel Sampol,
president de Sampol Ingeniería y Obras, el senyor Esteban Chornet, catedràtic de
la Universitat de Sherbrooke (Quebec, Canadà), el senyor Ángel Fernández,
gerent de Tirme, el senyor Gabriel Sagristà, director d’Expansió de la Caja de
Ahorros del Mediterráneo, el senyor Miquel Fluxà, president executiu d’Iberostar,
i el senyor Juan José Hidalgo, president de Globalia.
Seminari Aspectos jurídicos y fiscales a tener en cuenta en las inversiones
españolas en Latinoamèrica celebrat el dia 26 de maig de 2003. La docència fou a
càrrec del bufet Cuatrecasas.
Conferència «Usos de la idea democrática en el Cono sur de América Latina» el
dia 19 de juny, a càrrec de la doctora Cecilia Lesgart, professora de la Universitat
d’Entre Ríos (Argentina).

Convocatòria d’ajuts i premis per finançar projectes de recerca. El premi es
concedí al projecte presentat pels doctors Marta Jacob i José Luis Groizard,
professors del Departament d’Economia i Empresa de la UIB, amb el títol
«Innovación, transferencia de tecnología i desarrollo. Estudio de las
contribuciones de las empresas hoteleras de origen balear a las economías
latinoamericanas», i els ajuts es concediren als projectes «Búsqueda de la
memoria oral de los emigrantes mallorquines, menorquines, ibicencos y
formenterenses emigrados a Sudamérica, al Río de la Plata y más precisamente al
Uruguay» del senyor Juan Estrades Pons i «Els artistes plàstics llatinoamericans a
Mallorca a través de la premsa de principis del segle XX» de la doctora Francesca
Lladó Pol.
En conveni amb el Govern de les Illes Balears s’organitzen activitats culturals a
les cases balears, que duen a terme professors de la UIB.
S’ha continuat creant la xarxa de biblioteques de temàtica balear a les cases
balears mitjançant un conveni amb el Govern de les Illes Balears, Correus i
diverses institucions i entitats de la comunitat autònoma.
S’ha creat el premi Juníper Serra, destinat a premiar trajectòries personals o
entitats destacades pels seus valors socials dins de la comunitat iberoamericana de
països.

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. Residència d’Estudiants Bartomeu Rosselló-Pòrcel
La Residència d’Estudiants ha tingut una ocupació de gairebé el cent per cent durant el
curs 2002-2003. 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 2003 la Residència ha rebut visites del programa d’intercanvi de vacances
del PAS, activitats d’estiu per a discapacitats organitzades pel centre Mater
Misericordiae, la XVI Trobada de les Escoles Associades a la UNESCO, el Campus de
Futbol de la Fundació Reial Mallorca, una trobada de jugadors d’escacs, el Torneig de
Tennis Marca Joves Promeses, tres clubs de natació participants al Campionat
d’Espanya i participants en diversos congressos de la UIB. També s’hi han allotjat
professors, personal administratiu i estudiants d’altres universitats i personal de la
Universitat Politècnica de València. 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 2002-2003 han estat les següents: obtenció del certificat del nostre sistema de
gestió mediambiental de la FuGUIB segons la ISO 14001, adquisició de matalassos per
a totes les habitacions, adquisició de mobiliari, patrocini de la participació dels residents

en les lligues esportives de la UIB, inversions mediambientals d’estalvi d’energies,
implantació d’un nou sistema de generació d’aigua calenta amb la col·laboració de la
UIB i el ParcBIT, millores en el sistema d’emergències, senyalització a tot l’edifici,
celebració de les IX Jornades de Col·legis Majors i Residències d’Universitats
Públiques Espanyoles.
Instal·lacions esportives. CampusEsport
Un any més CampusEsport ha obert les instal·lacions i els serveis esportius de la
Universitat de les Illes Balears i ha organitzat una gran varietat de cursos i activitats
dins i fora de les instal·lacions esportives.
La consecució d’un servei de qualitat, compromès amb el medi ambient i la societat, ha
estat l’eix al voltant del qual hem programat i realitzat la nostra tasca. Volem destacar
l’obtenció de l’ISO 14001, que ens han atorgat per la implementació del sistema de
gestió mediambiental, així com l’accés de les persones discapacitades universitàries a
les instal·lacions i els serveis esportius de forma gratuïta.
Resum d’actuacions
Curs 2002-2003
' Eliminació de barreres arquitectòniques: elevador hidràulic a la piscina,
senyalització i millores en els accessos
' Construcció del mur perimetral amb canalització d’aigües per al camp de gespa
artificial
' Constitució del Club de Futbol CampusEsport
' Desenvolupament del pla d’emergències de l’edifici
' Construcció i posada en marxa del nou gimnàs de fitness
' Habilitació d’un nou espai per a activitats dirigides
' Obtenció del certificat ISO 14001. Som la primera instal·lació esportiva a Espanya
certificada
' Posada en marxa del circuit 7 contra 7 amb la participació de cinquanta equips
' Ampliació i millora del programa i els serveis de CampusEsport, amb la inclusió del
programa Natura i Aventura
' S’arriba a la xifra de 4.000 socis
Les inversions realitzades en matèria d’instal·lacions i equipaments esportius durant el
curs 2002-2003 pugen a la xifra de 171.112,41 euros.
Dades del programa CampusEsport
També en aquesta edició, com en les anteriors, s’han mantingut i fins i tot incrementat
els avantatges dels socis de CampusEsport, entre els quals destaquen:
— Accés lliure a la piscina coberta i el gimnàs de fitness.
— Assessorament tècnic gratuït al gimnàs de fitness.
— Accés gratuït al programa Posa’t en Marxa. Enguany el programa s’ha
incrementat tant en nombre de sessions com amb la incorporació de noves i
atractives activitats.

— Avantatjosos descomptes en les inscripcions als cursos, etc.
Dades de socis
Des de l’inici fins a l’actualitat hem experimentat un creixement important en nombre
de socis. A continuació definim de manera gràfica la distribució dels socis per tipus,
origen i categoria d’abonament. 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.
Distribució dels socis per tipus d'abonament
Mitjana mensual de socis 2002

Mensual
4,76%
Trimestral
23,69%

Anual
55,34%
Semestral
16,21%

Distribució dels socis per origen
d'abonament
Socis actius març 2003

Externs
17,32%

UIB
82,68%

Distribució dels socis per categoria
d'abonament
Mitjana mensual de socis 2002

Familiar
31,13%

Individual
68,87%

Lloguer d’instal·lacions
CampusEsport posa a la disposició del públic les instal·lacions que necessita per
practicar els esports col·lectius que més agraden:
-

Pavelló cobert
o Pavelló cobert
o 1/3 de pavelló cobert

-

Camp de gespa artificial
o Futbol 7
o Futbol 11

-

Pista exterior

-

Tennis i pàdel

Dades d’ocupació d’espais
També en espais, a més de percebre un increment en el nombre de reserves efectives,
destaca un increment dels espais susceptibles de llogar-se originat per les inversions que
en matèria constructiva o de millora d’equipament s’han fet al llarg dels anys.
Si bé les xifres d’ocupació dels espais 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.
Ocupació dels espais CampusEsport 2002-2003

Pavelló

2002-2003
52,30%

Camp de gespa

52,30%

Tennis

42,50%

Pàdel

38,80%

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.
Dades de cursos i activitats
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 gestionam.
Les dades recopilades fins a la data posen de manifest el creixement de cursetistes
experimentat, així com l’evolució dels diferents programes quant a nombre de noves
propostes que s’han anat afegint.
Mitjana mensual de participants a les activitats
CampusEsport
300
200
100
0
Activitats Aquàtiques
Tennis i Pàdel
Posa't en Marxa

2000
36
0
1.900

2001
163
53
4.100

2002
285
70
5.250

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

Cal ressaltar l’existència d’altres programes a més dels anteriorment esmentats. A
continuació, a grans trets, destacam:
•
•
•
•
•
Horaris

Cursos de ball de saló
Curs de preparació física per a l’INEF
Activitats de natura i aventura
Circuit de futbol 7: 7 contra 7
Escola de Futbol CampusEsport

De dilluns a divendres de 7.30 a 23 hores*
Dissabtes de 9 a 21 hores
Diumenges i festius de 10 a 15 hores
*
De 22 a 23 hores només per a lloguer d’instal·lacions
Durant els mesos d’estiu els horaris es modifiquen de la manera següent:
Juliol
De dilluns a divendres de 7.30 a 23 hores*
Dissabtes de 9 a 21 hores
Diumenges i festius tancat
*
De 22 a 23 hores només per a lloguer d’instal·lacions
Agost
De dilluns a divendres de 9 a 13 hores i de 18 a 22 hores
Caps de setmana i festius tancat
Activitats d’estiu
Durant l’estiu a les instal·lacions esportives es varen realitzar, entre d’altres, les
activitats següents:
•
•
•
•
•

III Estades Ludicoesportives
Concentració esportiva per a discapacitats AEDIM
Col·laboració amb l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí
Col·laboració amb l’Associació Balear d’Esclerosi Múltiple en l’organització del
Mulla’t
Programa especial d’estiu amb oferta de preus i activitats especials del Posa’t en
Marxa
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11.3 INSTITUT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
1. PRESENTACIÓ
L’1 d’octubre de 2002 es publicava al FOU 209 el cessament del que era aleshores director
de l’ICE, el professor Gabriel Janer Manila. Aquest fet provocà, en conseqüència, el
nomenament d’un nou director, el professor Joan Jordi Muntaner Guasp.
El projecte de reconversió de l’ICE fou presentat al Rector el mes de novembre de 2002:
en aquest projecte es concep l’ICE de la UIB 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’orientarà 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.
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Tot el nou projecte de gestió d’aquest nou ICE queda sintetitzat en l’organigrama següent:
Organigrama. Proposta de l'ICE

I
N
S
T
I
T
U
T
D
E

Document avantatges

L
'
E
D
U
C
A
C
I
Ó

Protocol constitució
Institut Mixt

Conselleria

C
I
È
N
C
I
E
S
D
E

Convocatòria general grups - recerca

Recerca

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

Docència

Cursos de postgrau
Reciclatge
CAP / TED

Seminaris de didàctiques
específiques

Document de creació i compromís
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2. DADES I XIFRES

UNITATS

TOTALS
ACCION ALUMNE PROFESSO HORE
S
S
RS
S
D'APTITUD
33
430
314
350

1.
CURS
PEDAGÒGICA
2. FORMACIÓ PERMANENT DEL
PROFESSORAT
3. PLA DE RECICLATGE I DE
FORMACIÓ
LINGÜÍSTICA
I
CULTURAL
2. CURSOS DE POSTGRAU
TOTALS

30

621

128

1.008

13

3.005

61

4.010

1
77

60
4.116

11
514

460
5.828

3. UNITAT DE FORMACIÓ INICIAL DEL PROFESSORAT: 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 amb un total de 41 hores presencials en les quals s’ha treballat
programació i didàctica general adaptada a cada una de les especialitats.
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 enguany s’han pogut oferir en funció de les especialitats dels inscrits han
estat: Ciències Naturals; Física i Química i Experimentals; Matemàtiques; Ciències Socials;
Filologia Espanyola; Filologia Catalana i Estrangeres; Filosofia; Tecnologia Administrativa;
Grup Mixt i Tecnologies i Música.
El nombre total de matriculats al CAP durant el curs 2002-2003 ha estat de 430 persones,
distribuïdes, per illes, de la manera següent: Mallorca: 363; Menorca: 33; EivissaFormentera: 34.

4. UNITAT DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT
Aquesta Unitat de Formació Permanent del Professorat aglutina:
4.1. El Pla de reciclatge i de formació lingüística i cultural
4.2. El Pla de formació del professorat d’educació infantil, primària i secundària
4.3. Els cursos de postgrau
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A la memòria completa de l’ICE es pot trobar informació detallada de cada una d’aquestes
activitats formatives.
4.1. Pla de reciclatge i formació lingüística i cultural
El Pla de reciclatge i formació lingüística i cultural 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. Rebre aquestes eines 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, en què els alumnes 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 2002-2003 el nombre de persones matriculades s’ha distribuït de la manera
següent:
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MALLORCA
MENORCA
EIVISSA
FORMENTERA
TOTAL
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OFICIAL

LLIURE

1.479
103
182
37
1.801

649
63
177
—
889

PROVA
EXTRAORDINÀRIA

315

Per tant, com podem observar, la matrícula total durant el present curs escolar ha estat de
3.005 alumnes.
4.2. Pla de formació permanent del professorat d’educació infantil, primària i
secundària
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
renovació continuada 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
corresponen a l’Institut, mentre tractam 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
els centres que ofereixen paquets específics de formació.
Durant aquest curs s’han establert concerts amb:
4.2.1. L’Ajuntament de Manacor: Escola Municipal de Mallorquí
4.2.2. L’Ajuntament de Santa Maria: Ses Cases des Mestres
4.2.3. L’Ajuntament de Santa Margalida
4.2.4. L’Ajuntament de Sant Llorenç del Cardassar. Auditori de Sa Màniga
4.2.5. El Col·legi de Logopedes de les Illes Balears (CLIB) i l’Associació Espanyola de
Logopèdia, Foniatria i Audiologia
4.2.6. La Federació Espanyola de Religiosos de l’Ensenyament: Escola d’Estiu FERE
4.3. Cursos de postgrau
4.3.1. Especialista Universitari en Audició i Llenguatge (460 hores)
Aquest any acadèmic s’ha reiniciat el curs de postgrau que habilita per a l’obtenció d’una
plaça com a logopeda en centres escolars. La convocatòria ha estat oberta a Menorca i
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Eivissa, i s’han impartit classes mitjançant videoconferència. Actualment hi ha seixanta
alumnes inscrits.
4.3.2. Diploma Universitari d’Especialització Docent en Formació Professional
En el projecte d’aquesta primera iniciativa de convocar des de la Universitat activitats
formatives per a professorat de formació professional hi treballa un equip d’experts, tant de
la UIB mateixa com de la Conselleria d’Educació i Cultura. El curs aniria adreçat a
professorat de formació professional del CFGS; amb COU o proves d’accés a la Universitat
de totes les especialitats.
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5. UNITAT DE RECERCA I INNOVACIÓ EDUCATIVA
5.1. Seminaris
5.1.1. Seminari de Didàctica de Llengua i Literatura Catalana
El Seminari de Didàctica de Llengua i Literatura Catalana està format per Ramon Bassa i
Martín (catedràtic d’EU de la UIB, coordinador del Seminari), Miquel Cabot i Sastre
(professor jubilat del CP Rafal Vell, de Palma, llicenciat en Filosofia), Ramon Díaz i
Villalonga (professor associat del Departament de Filologia Catalana i Ling. General de la
UIB, doctor en Filologia Catalana) i Joan Lladonet i Escalas (professor de llengua catalana
de secundària a l’IES Aurora Picornell de Palma).
Durant el present curs 2002-2003 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 un material fotocopiat que es publicarà a finals de l’any 2003, 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 (en premsa)
També el Seminari té en procés d’elaboració un treball de selecció de textos per facilitar la
comprensió lectora que anirà destinat a l’alumnat i el professorat del primer cicle d’ESO.
El Seminari té en premsa per a l’any 2003 dos llibres redactats acabats l’octubre de 2001:
• Ortografia entretinguda 2. L’ortografia a l’educació secundària (en premsa, Palma: Ed.
Moll, 2003).
• La novel·la de por i de terror a l’escola (en premsa, Palma: Ed. Moll, 2003).
Per al curs vinent, 2003-2004, els membres del Seminari seguiran treballant en l’elaboració
de material didàctic de llengua catalana per al professorat d’educació infantil, primària i
secundària. La temàtica del curs estarà dedicada a elaborar una selecció de textos per
treballar la comprensió lectora a primer cicle d’educació secundària.
5.1.2. Seminari de Ciències de la Naturalesa. Grup FIPS —Formació Inicial del Professorat
de Secundària de Didàctica de les Ciències—
Components del grup: Albert Catalán Fernández (catedràtic d’educació secundària de
Biologia i Geologia; professor associat de la UIB); Miquel Catany Escandell (professor
d’educació secundària de Biologia i Geologia); Guillem Far Reinés (professor d’educació
secundària de Física i Química); Miquel Palou Sampol (catedràtic d’educació secundària de
Física i Química); Pere J. Palou Mas (catedràtic d’educació secundària de Física i Química;
professor associat de la UIB); Catalina Ponsell Vicens (professora d’educació secundària de
Biologia i Geologia); Antònia Soberats Sagreras (professora d’educació secundària de
Biologia i Geologia); i Agustí Vergés Aguiló (professor d’educació secundària de Física i
Química).
Durant el present curs el grup elabora un estudi sobre la situació i les perspectives de
l’ensenyament de les ciències experimentals a secundària a les Balears. Es preveu presentar
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aquest treball, per a la seva discussió, a un seminari que s’organitzarà probablement a
principis del curs 2003-2004.
5.1.3. Seminari Permanent d’Astronomia, Astronàutica i Satèl·lits: SPAAIS
Al llarg de l’any el Seminari ha dut a terme les realitzacions següents:
1. Col·laboració amb el Diario 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 al nivell
d'assessorament i utilització dels seus recursos.
2. Associació Espanyola de Professors Ensenyants d’Astronomia (AEPEA).
3. Tasca de perfeccionament del professorat juntament amb el Centre de Professors (CEP).
Projectes de futur:
— Curset al Col·legi de Doctors i Llicenciats.
— Curs al CEP de Manacor i Inca.
El grup està format 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 secundària, 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.
5.1.4. Seminari de Didàctica de les Ciències Socials a Secundària
Coordinat per la professora Catalina Moner, en formen part el professorat de la UIB
Sebastià Serra, Climent Picornell, Guillem Ramon i Francesca Florit. S’han realitzat dues
convocatòries, al mes de maig i al mes de juny. 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.
5.1.5. Seminari de Literatura Infantil i Juvenil
La tasca pedagògica duta a terme per aquest seminari ha versat en la promoció de la lectura
a nivell general i del llibre infantil i juvenil, mitjançant actes i conferències a centres
escolars, biblioteques municipals, cases de cultura, ajuntaments,…
8
Edifici Sa Riera
C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2
Tel.: 34 971 17 24 06

icecms@uib.es
07122 Palma (Illes Balears)
Fax: 34 971 17 27 91

UIB

Universitat de les
Illes Balears
Institut de Ciències
de l’Educació

Memòria del curs 2002-2003

5.2. Grups de recerca a la UIB
Pel que fa a 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’educació 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 ha adherit els grups investigadors següents:
5.2.1. Grup de Tecnologia Educativa. Investigador responsable: Jesús Salinas
5.2.2. Escola Inclusiva i Diversitat (GREID). Investigador responsable: Joan Jordi Muntaner
5.2.3. Grup de Recerca d’Educació Infantil (GEI) i Xarxa d’Iniciatives d’Atenció a la
Infància i les Famílies (XIAIF). Investigadora responsable: Maria Antònia Riera
5.2.4. Grup d’Investigació d’Anàlisi de Dades. Investigador responsable: Alfonso Luis
Palmer
5.2.5. Grup d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política en el Món Contemporani.
Investigador responsable: Sebastià Serra.
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6. PROJECTE DE FUTUR
Segons els Estatuts de la UIB aprovats recentment i els documents de treball presentats pel
director de l’ICE al Rector i als vicerectors corresponents, la proposta i l’objectiu és
convertir l’ICE en un centre d’investigació, d’intercanvi, de col·laboració i d’estudi per a
tots els professionals de l’educació. Per aconseguir aquest objectiu plantejam tres línies
bàsiques d’actuació:
A. Recerca a tres nivells:
a. Promocionar els grups de recerca de la Universitat, per aprofundir en els temes
educatius.
b. Creació de seminaris d’intercanvi i d’investigació didàctica i teòrica per als distints
grups de didàctiques especials i altres temàtiques relatives a l’ensenyament formal.
c. Creació de seminaris permanents de recerca i d’investigació en els temes actuals i de
fons de l’educació no formal.
B. Docència en quatre fronts principals:
a. Postgraus
b. Cursos de doctorat
c. TED: Títol d’Especialització Didàctica (l’antic CAP)
d. Reciclatge de català
C. Relacions d’intercanvi i col·laboració amb totes les entitats públiques i privades
relacionades amb temes educatius i/o que hi estiguin interessades, en especial, possibilitar la
participació directa a la Conselleria d’Educació i Cultura mitjançant un acord en què es
concretin les funcions de formació de professorat i de recerca.
Paral·lelament és necessari un servei de difusió i intercanvi: pàgina web divulgativa i
d’interès general per a l’escola i la Universitat. Formes de divulgar les investigacions,
beques per fer recerca, etc.
En l’engranatge proposat, el nou curs de TED hi fa un paper rellevant, perquè comporta la
incorporació d’un grup significatiu de professors de secundària que poden ser –han de ser–
els aglutinadors i dinamitzadors dels seminaris, de didàctiques especials, on s’han
d’incorporar altres professors –possibles tutors del Pràcticum del TED– i professors
universitaris, tant de les matèries específiques com d’educació i/o psicologia.
En aquests moments hi ha dos projectes dels quals l’ICE ha realitzat el disseny i la proposta,
que consolidarien unes tasques que serien pròpies dels ICE:
— Formació del docent universitari, i
— Crèdits europeus,
que estan pendents de la resolució definitiva sobre l’assignació a l’ICE, tot i que els
vicerectors corresponents han iniciat les gestions pertinents.
Totes les universitats consideren actualment la necessitat i la importància del
desenvolupament i la formació del seu professorat com 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 als primers anys del desenvolupament
professional i ha de continuar ininterrompudament durant tota la carrera docent.
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En relació a l’espai europeu d’educació superior, ha sorgit la necessitat d’adaptar-se a les
condicions europees abans de 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’estudis.
Aquest procés, des de la perspectiva de l’ICE, presenta dos reptes que la Universitat ha
d’afrontar de manera decidida, i en què l’ICE hauria de tenir un paper rellevant, tant com a
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.
Finalment, cal ressenyar dos punts:
a) La proposta que presentam té tres fronts d’intervenció relacionats i interdisciplinaris, el
treball de cada un determina els altres i hi influeix.
b) També som conscients que l’ICE s’incorpora a la nova tendència dels instituts
universitaris que tard o d’hora haurà de proporcionar i plantejar-se la UIB.
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7. PERSONAL DE L'ICE
Joan Jordi Muntaner Guasp, director (en funcions)
Catalina Morey Suau, secretària (en funcions) i coordinadora del Pla de formació permanent
del professorat
Dolors Coll Borràs, becària 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
Francesca Noguera Torrens, secretària del director
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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 Interdisciplinar i Recursos
Naturals) i altres línies d'investigació adscrites a la direcció.
L’any 2002 les dades numèriques han estat les següents:

PERSONAL
Professors d’investigació: 4
Investigadors científics: 5
Científics titulars: 8
Catedràtics: 9
Professors titulars: 9
Altres professors: 2
Personal laboral: 14
Investigadors contractats: 9
Personal laboral amb càrrec a projecte: 14
Becaris amb càrrec a projecte: 17
Becaris predoctorals: 21
Becaris postdoctorals: 6
Personal connex i de serveis (funcionaris): 6
Altres: 13

PROJECTES DE RECERCA
Unió Europea: 21

Pla nacional: 31
Pla general del coneixement (PGC): 5
CA: 10
Altres: 2
INVESTIGACIÓ CONTRACTADA I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ
Amb institucions públiques: 12
Amb empreses o institucions privades: 1
Cooperació internacional (convenis bilaterals): 12

CURSOS PER A POSTGRADUATS
Doctorat: 10
Seminaris: 63
PUBLICACIONS
Science Citation Index (SCI): 131
No SCI: 13
Obres col·lectives (llibres): 20
Monografies: 3

CONGRESSOS I REUNIONS
a) Nacionals
Comunicacions: 20
Pòsters: 17
b) Internacionals
Ponències: 3
Comunicacions: 37
Pòsters: 4

Tesis doctorals llegides: 4

11.6 Institut Universitari 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
(INSALUD) 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 va aprovar-ne el
reglament el 18 de febrer de 2003 (FOU núm. 215)
Sorgeix de la necessitat d’unir i ordenar els esforços per impulsar la recerca de qualitat
en ciències de la salut a les Illes Balears. El seu objectiu principal és estimular i facilitar
l’obtenció de coneixements biomèdics bàsics per permetre’n l’eventual traslació a la
pràctica clínica habitual
Està estructurat en vuit grans àrees d’investigació, on actualment s’integren 34 grups.
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

Durant el curs acadèmic 2002-2003 l’estadística és la següent:
Investigadors: 234
Becaris: 39
Residents: 9
Personal de suport: 8
Projectes de recerca finançats:
FIS (Fons d’Investigacions Sanitàries): 11
MCT (Ministeri de Ciència i Tecnologia): 14
Ministeri de Treball i Assumptes Socials. Institut de la Dona: 1
Unió Europea: 9
DGES (Direcció General d’Ensenyament Superior): 1
MECE (Ministeri d’Educació, Ciència i Esports): 5

Atès que l’IUNICS es va constituir al mes d’abril, encara no disposam d’informació
fiable sobre les publicacions.

12. Campus universitari, infraestructura i medi ambient
12.1 Infraestructures i nous edificis
A principis de 2001 s’iniciaren les obres per a la construcció de l’edifici Gaspar Melchor de
Jovellanos, que es va inaugurar el dia 14 de febrer de 2003. Es tracta d’una construcció de
20.000 metres quadrats organitzats en tres blocs, dos de dedicats als estudis de Dret i
Economia i un de dedicat a espais comuns.
El projecte ha comptat amb un pressupost de 14.972.505,24 euros, a més de 4.591.499,15
euros d’equipament, i ha estat obra de l’equip de l’arquitecte Antoni Forteza.
— Can Oleo: el dia 29 d’octubre de 2001 va tenir lloc l’acte públic de lliurament de premis
del concurs d’idees amb intervenció de jurat per a la reforma de Can Oleo. Al concurs s’hi
varen presentar quinze projectes. El projecte que va guanyar el primer premi i que, per tant,
serà el projecte de reforma del casal que es desenvoluparà fou el dels arquitectes Pere
Nicolau i Maria Nicolau.
— Cientificotècnic: el dia 27 de novembre de 2002 es va celebrar l’acte de col·locació de
la primera pedra del nou edifici Cientificotècnic de la Universitat de les Illes Balears.
Aquest edifici ha estat cofinançat pel Govern de les Illes Balears i els Fons Estructurals de
Desenvolupament Regional (FEDER).
—Biblioteca General: el present any s’ha convocat el concurs d’idees amb intervenció de
jurat per a l’edifici de la Biblioteca General de la Universitat de les Illes Balears. Vegeu la
informació addicional sobre el concurs.
Us adjuntam el model d’anunci per al concurs d’idees.
Introducció:
La Biblioteca General és el gran espai comunitari que ha de culminar la dotació
d’equipament del campus de la UIB.
Representa un punt de trobada per a tota la comunitat universitària.
La Biblioteca ha de ser el gran espai col·lectiu de treball on es transforma la
informació en coneixement. El punt d’enllaç entre la informació cientificotècnica i
cultural (matèria primera del coneixement) i aquells que l’han de transformar
(estudiants, professors i investigadors) mitjançant l’aprenentatge, la docència i la
investigació.
Ha d’encabir tots els materials bibliogràfics i documentals de la Universitat i mantenir-los
perfectament organitzats i accessibles, de manera que siguin fàcils de trobar i utilitzar.
Ha de disposar dels equipaments, el personal i les tecnologies per donar accés a la
informació electrònica a través de les xarxes de telecomunicacions i als documents en
suport audiovisual, multimèdia o de qualsevol altre format.
Ha de proporcionar els espais suficients, còmodes i adequats, per treballar amb la
informació i poder processar-la i transformar-la amb eficàcia.
Ha de ser flexible, per poder adaptar-se fàcilment a l’evolució de les tecnologies de la
1

informació i a les necessitats canviants de la comunitat universitària.
Objecte:
L’objectiu d’aquest concurs és la definició conceptual, arquitectònica i
economicoconstructiva de la Biblioteca Central del campus de la Universitat de les
Illes Balears.
Caràcter del concurs:
El treball d’arquitectura que es presenti ha d’estar redactat com a avantprojecte. El
guanyador del concurs serà l’adjudicatari del contracte per a la redacció del projecte
bàsic i d’execució i la direcció facultativa de l’obra. El concurs és obert i anònim.
Concursants:
Poden participar en el concurs tots els arquitectes que, conformement amb la legislació
vigent, puguin redactar avantprojectes i projectes a Espanya en el moment de la presentació
de propostes. Cada concursant només pot formar part d’un dels equips que concorrin al
concurs.
Poden presentar-se individualment o en equip, sempre que el director de l’equip sigui un
arquitecte que reuneixi els requisits esmentats.
Inscripció:
La quota d’inscripció és de 40 euros.
Jurat:
La selecció dels treballs presentats la farà un jurat constituït amb anterioritat a la data límit
de presentació dels treballs, que constarà dels membres titulars següents:
President:
El rector de la Universitat de les Illes Balears o persona en qui delegui.
Vocals:
El conseller d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears o la persona en qui
delegui.
El president del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears.
El director general d’Arquitectura i Habitatge de la Conselleria d’Obres Públiques,
Habitatge i Transports o l’arquitecte que designi.
El regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma o l’arquitecte que designi.
El degà president del COAIB o l’arquitecte que designi.
Dos arquitectes de prestigi a nivell nacional designats de forma conjunta pel COAIB i la
Universitat de les Illes Balears.
Un arquitecte de prestigi elegit pels concursants d’entre la llista que forma part d’aquestes
bases com a annex IV.
El director del Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat de les Illes Balears.
L’arquitecte de la Universitat de les Illes Balears.
Secretària:
La cap del Servei de Contractació, Patrimoni i Infraestructura de la Universitat de les Illes
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Balears, amb veu però sense vot.
Terminis:
— D’inscripció:
Fins a les 15 hores del dia 12 de maig de 2003.
— De redacció i admissió dels treballs:
Fins a les 14 hores del dia 15 de setembre de 2003.
Premis:
1r premi: 48.000 euros.
2n premi: 12.000 euros.
3r premi: 6.000 euros.
Informació, obtenció dels plecs i resta de la documentació:
Universitat de les Illes Balears
Servei de Contractació, Patrimoni i Infraestructura
Campus universitari
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma
Telèfons: 971 17 28 57 i 17 30 96 (telèfon de la Unitat Tècnica: 971 17 30 95)
Fax: 971 17 27 36
E-mail: n.dameto@uib.es
Pàgina web de la Universitat de les Illes Balears: http//www.uib.es./secc6/
Horari: de 8 a 15 hores
— Cartografia digital: es va seguir treballant en la realització de la cartografia digital de
tots els edificis del campus i també de Sa Riera. Aquesta cartografia, que ja està enllestida,
ens permetrà conèixer amb exactitud la distribució d’espais i en facilitarà la gestió. També
s’ha elaborat un plànol topogràfic del campus amb vista a utilitzar-lo per a la modificació
del Pla especial.
— Actuacions d’infraestructures corresponents al curs 2002-2003:
Edifici
Anselm Turmeda

Departament o servei

Anselm Turmeda
Anselm Turmeda

Anselm Turmeda
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Concepte
Trasllat de quadre elèctric dels equips
d’aire condicionat a l’ala nord de
l’edifici
Trasllat de l’envà separador de la sala
d’ordinadors de la planta baixa
Reformes a la sala de cafè, delegació
d’alumnes i passadís del primer pis
per convertir-lo en aula, amb
instal·lació d’electricitat
Reformes a l’aula informàtica del
primer pis per convertir-la en aula,

Anselm Turmeda

Anselm Turmeda

sense subministrament de tarima de
fusta
Reformes a l’aula 9 del segon pis de
l’ala nord per ampliar-la i convertir-la
en dos laboratoris, amb instal·lació
d’electricitat i dades
Renovació de pintura de zones
comunes de l’edifici.
Adequació de l’aula 5 per convertir-la
Tècnica en laboratori

Anselm Turmeda

Laboratori
d’Enginyeria
Industrial

Anselm Turmeda

Elements actius per als nous punts de
dades de l’edifici
Millores edificis antics Impermeabilització de finestres del
dipòsit de llibres de la biblioteca
Ciències Matemàtiques Subministrament i instal·lació de tres
i Informàtica
extintors de CO2 als laboratoris
d’electrònica i a l’aula 6
Canvi de sistema de control d’una de
les dues plantes ambientadores de
l’edifici
Instal·lació de tarima a l’aula 5 del
primer pis de l’ala est de l’edifici
Diverses reformes al pont que
comunica el CTI i l’edifici A.
Turmeda per annexionar l’espai al
CTI
Instal·lació elèctrica i informàtica per
a la nova delegació d’alumnes
Construcció d’un envà separador i
obertura de porta nova a l’aula P10
Envans interiors de l’aula 14 per a la
construcció de quatre seminaris per a
fisioteràpia
Instal·lació elèctrica i xarxa per a la
nova aula informàtica a l’aula P8
Instal·lació elèctrica i xarxa per a la
nova aula informàtica de Campus
Extens a l’aula 9
Instal·lació elèctrica i xarxa per a la
nova consergeria
Muntatge nova sala de comunicacions
de l’edifici

Anselm Turmeda
Anselm Turmeda

Anselm Turmeda

Anselm Turmeda
Anselm Turmeda

Aulari
Aulari
Aulari

Aulari
Aulari

Aulari
Aulari
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Aulari

Aulari
Aulari

Aulari

Aulari

Aulari
Beatriu de Pinós

Beatriu de Pinós
Campus
Campus

Laboratori
Fisioteràpia
Campus
Campus

Campus

Campus

Campus

Campus

Campus

Campus

Campus

Campus

Campus

Estabulari

Campus

Campus

Instal·lació elèctrica i sectorització de
l’aula P14 per convertir-la en
seminaris
Instal·lació elèctrica i informàtica per
a la nova aula d’autoaprenentatge
Instal·lació elèctrica i informàtica per
a la nova sala de treball de Campus
Extens
Muntatge de la nova presa elèctrica
per a la galeria de serveis per a
l’Aulari
Formació de dos despatxos dins l’aula
P2 per a Campus Extens. Formació
tancament per a la nova sala de
comunicacions
Reforç línies trifàsiques de l’edifici
Retolació de l’edifici en català,
extintors, sortides d’emergència i
contra incendis
de Independitzar enllumenat dels 4
seminaris nous de Fisioteràpia
Senyalització edifici Dret i Economia
Subministrament de senyals d’avís de
pas de vianants
Realització d’una síquia per connectar
la galeria de serveis amb els jardins de
Son Lledó per poder instal·lar una
línia elèctrica
Reparacions a la paret seca malmesa
per accident de trànsit a l’entrada de
Son Lledó
Senyals verticals per als passos de
vianants del vial principal del campus
Subministrament i col·locació de
pilons esfèrics i piramidals perquè els
cotxes no aparquin sobre les voravies
Alimentació elèctrica de l’edifici de
l’Estabulari des del nou centre de
transformació construït a l’aparcament
general del campus
Adaptació per a minusvàlids i
invidents del pas de vianants entre els
edificis Guillem Cifre de Colonya i
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Campus

Campus

Campus

Campus

Campus
Campus

Campus
Campus

Campus

Campus

Campus

Campus

Campus

Campus

Campus

Campus

Campus

Campus

Campus

Campus

Campus
Campus
Campus

Campus
Campus
Campus

Campus

Campus

Campus

Campus

Gaspar Melchor de Jovellanos
Reparació de desperfectes produïts pel
temporal a la coberta del pàrquing i
taller mecànic
Materials instal·lació elèctrica del
grup de pressió de l’hivernacle
12 plaques grua pàrquing minusvàlids
Instal·lació de límits esfèrics als vials
del campus (30 unitats)
Certificació final de l’ampliació de la
infraestructura
del
campus.
Perllongació de la galeria de serveis
Reparació
xarxa
general
de
a
l’altura
de
Cas
Jai,
clavegueram
formació de síquia i pou de registre,
neteja
d’arrels
d’un
ficus
i
comprovació de separació d’aigües
fecals i pluvials des del M. Orfila i R.
Adaptació d’un pas per a minusvàlids
entre els edificis Guillem Colom C. i
Aulari
Adaptació d’un pas per a minusvàlids
entre els edificis Guillem Cifre de C. i
Anselm Turmeda
Reforma voravia del pas de vianants
per a adaptació a minusvàlids amb
rajola especial de senyalització per a
invidents, entre els edificis Anselm
Turmeda i Beatriu de Pinós
Reforma voravia al pas de vianants
per a adaptació a minusvàlids amb
rajola especial de senyalització per a
invidents, entre els edificis Anselm
Turmeda i Beatriu de Pinós
Allargament del cartell de la llacuna
Un cartell per a la llacuna
Plaques de senyalització de pàrquing
de minusvàlids davant els edificis de
les instal·lacions esportives i Gaspar
Melchor de Jovellanos
Material de la xarxa d’aigua potable i
reg de la galeria de serveis
Divers material per a les xarxes
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Campus

Campus

Campus

Campus

Campus

Campus

Campus

Campus

Campus

Campus

Can Oleo
Can Oleo

Cas Jai
Cientificotècnic

G. M. de Jovellanos

Personal

G. M. de Jovellanos
G. M. de Jovellanos
G. M. de Jovellanos

G. M. de Jovellanos

G. M. de Jovellanos
G. M. de Jovellanos
G. M. de Jovellanos
General

Innovació tecnològica
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d’aigua potable i reg del campus
Xarxa d’aigua potable i reg a la
galeria de serveis
Material de la xarxa de reg i aigua
potable de la galeria de serveis
Material per a les instal·lacions
d’aigua potable i reg a la galeria de
serveis
Material per a fixació de canonada de
reg i aigua potable de la galeria de
serveis
Material (bomba d’aigües fecals) per
buidar pous de la galeria de serveis i
dipòsit de captació d’aigua per a la
llacuna
Excavació al pati de l’edifici
Honoraris del projecte de la reforma
de l’edifici del carrer de Santa Clara,
11, d’Alaior
Canvi de la centraleta de detecció
d’incendis de l’edifici
Obra:
execució
de
l’edifici
Cientificotècnic, expedient 20/02
(primera anualitat, any 2002)
Mòdem per a la instal·lació de control
de presència a l’edifici
Tallar 50 planxes de senyalització per
a l’edifici
Subministrament i instal·lació de
molles tancaportes per a l’edifici
Instal·lació de columna d’alumini per
davallar cables de vídeo al taulell de la
biblioteca de l’edifici
Subministrament
de
claus
d’emergència dels ascensors de
l’edifici
Senyalització edifici
Bústia de suggeriments
80 planxes de metacrilat per a
senyalització de l’edifici
Certificador de cablatge amb kit
ampliació per fibra i adaptador
mesurament de cat. 6. Actualització

General

Innovació tecnològica

General

Innovació tecnològica

General

Innovació tecnològica

General

Innovació tecnològica

General

General

General

General

General

General

General

General

General

Guillem Cifre de C.

Guillem Cifre de C.
Guillem Cifre de C.

Psicologia

Guillem Cifre de C.

Guillem Cifre de C.
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One Touch (gestió de xarxa)
Software AiroPeek Bàsic per a gestió
de xarxa sense fils
Equipament electrònic per a la xarxa
de dades de l’edifici Anselm Turmeda
Equipament electrònic per a la xarxa
de dades de l’edifici Guillem Cifre de
C.
Equipament electrònic per a la xarxa
de dades dels edificis Mateu Orfila i
R., Guillem Colom C., Ramon Llull i
Son Lledó i PCMCIA sense fils per
gestió de xarxa
Arranjar monòlit de senyalització de
l’edifici d’Eivissa i subministrament
d’una nova placa per a Menorca
Material per a diverses adequacions
elèctriques als edificis Mateu Orfila i
R. i Guillem Colom C.
Instal·lació de tres targetes ELU 29
per a 48 noves extensions telefòniques
Divers material elèctric per a
col·locació de cadira de dentista a Cas
Jai. Remodelació elèctrica aules
Guillem Colom C.
Senyalització d’evacuació per als
edificis Sa Riera i Ramon Llull
Subministrament d’un compressor de
gas refrigerant R 22 per a una de les
plantes de tractament d’aigua de la
xarxa d’aire condicionat del bloc A de
l’edifici
Millores al sistema de climatització de
la sala de tests
Instal·lació de vuit punts de dades i
setze endolls d’electricitat al soterrani
del bloc A de l’edifici
Subministrament d’un compressor de
gas refrigerant R 22 per a una de les
plantes de tractament d’aigua de la
xarxa d’aire condicionat del bloc B de
l’edifici
Segons petició del Servei de

Guillem Cifre de C.

Guillem Cifre de C.

Guillem Cifre de C.

Servei de Prevenció

Guillem Cifre de C.

Guillem Colom C.
Guillem Colom C.

Biologia

Guillem Colom C.
Guillem Colom C.
Guillem Colom C.

Guillem Colom C.

Guillem Colom C.
Guillem Colom C.

Salut laboral
Millores edificis antics

Guillem Colom C.
Guillem Colom C.
Mateu Orfila i R.

Química
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Prevenció, per a la declaració de
l’edifici com a lliure de fum i tabac,
s’ha d’instal·lar una porta de vidre i
modificar el trespol de marbre del
replà de l’escala
Segons indicació del Servei de
Prevenció, instal·lació de passamans
en un dels dos costats del primer tram
de l’escala devora aula C4
Repicar la rampa d’accés al bar de
l’edifici per minvar llenegades, segons
recomanació
Eliminar part superior del mostrador
de la biblioteca
Instal·lació de 4 punts de xarxa
estructurada als despatxos A210 i
A212 del primer pis de l’edifici
Ampliació
zona
coberta
per
impermeabilitzar de l’edifici
Extracció de fums del soterrani de
l’edifici
Ampliació
zona
coberta
per
impermeabilitzar de l’edifici
Material per a la reparació de quadre
elèctric de bombes de l’edifici
Material per a la reparació de quadre
elèctric de la sala de bombes de
l’edifici
Material de lampisteria per a la
remodelació de la sala de bombes de
l’edifici
Vitrina d’extracció de gasos
Reforma de l’àrea de microbiologia,
per crear dos despatxos nous, una sala
per al microscopi i modificar-ne dos
més
Divers material elèctric per a la
remodelació elèctrica d’aules
Remodelació elèctrica de la planta
baixa de l’edifici
Reforma interior bany segon pis de
l’edifici (actual porta núm. 9) per a
conversió en despatx

Mateu Orfila i R.
Mateu Orfila i R.

Instal·lació d’un SAI per a l’armari de
comunicacions situat al 1r pis
Substitució d’equip d’aire condicionat
al despatx de Víctor Cerdà
Reorganització dels armaris de
comunicacions del primer pis, zona de
química, per poder ampliar el servei a
les dues zones de química
Instal·lació de climatització de la sala
del laboratori de Física Nuclear (1r pis
de l’edifici)
Reforma i equipament de cuina, bar i
magatzem de la cafeteria de l’edifici
Treballs per a la posada en marxa del
Laboratori d’Investigació en Litiasi
Renal, afectat per un incendi
Canvi de bateries i ajustaments
necessaris al SAI Salicru dels SCT de
la planta baixa
Substitució, per esgotament de les
actuals, de les bateries del SAI
Despesa complementària per a la
reforma i el condicionament de cuina i
el bar de l’edifici
Reforma i equipament de la cuina, bar
i magatzem de la cafeteria de l’edifici
Substitució de l’actual ascensor a la
zona de Física, reforma de la fossa per
a adequació a les persones
discapacitades (supressió de barreres
arquitectòniques)
Repàs dels fluorescents de la zona de
química
Material de lampisteria per a la
remodelació de la sala de bombes de
l’edifici
Substitució de porta contra incendis a
la sortida de l’aula 11 de l’edifici
Senyalització contra incendis de
l’edifici
Reformes i reparacions a l’exterior de
l’edifici
Ampliació
de
la
instal·lació

Química

Mateu Orfila i R.

Mateu Orfila i R.

Física

Mateu Orfila i R.
Mateu Orfila i R.

Química

Mateu Orfila i R.

Serveis
Cientificotècnics

Mateu Orfila i R.

Física

Mateu Orfila i R.

Mateu Orfila i R.
Mateu Orfila i R.

Mateu Orfila i R.

Química

Mateu Orfila i R.

Química

Mateu Orfila i R.
Mateu Orfila i R.
Mateu Orfila i R.
Mateu Orfila i R.
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Mateu Orfila i R.

Mateu Orfila i R.
Mateu Orfila i R.
Mateu Orfila i R.
Mateu Orfila i R.
Ramon Llull

informàtica dels nous despatxos del
departament
Insonorització dels tres envans que
separen els quatre despatxos situats a
la planta baixa de l’edifici
Instal·lació de dues portes al bar de
l’edifici
Física
Material per a remodelació de la
instal·lació elèctrica de física
Física
Divers material elèctric per al tercer
pis de l’edifici
Química
Substitució del dipòsit de gasoil
destinat a la calefacció de l’edifici
Filologia Catalana i LG Instal·lacions necessàries per convertir
l’actual biblioteca de Filologia
Catalana en 4 despatxos i una sala
polivalent

Ramon Llull
Ramon Llull

Substitució del conjunt de caldera a la
sala de calderes del soterrani
Ramon Llull
Servei de Biblioteca i Addició d’enllumenat per a sala de
Documentació
fons antic i arxiu de col·leccions
especials a l’edifici
Ramon Llull
Servei de Prevenció
Tallar i desmuntar mostrador, adaptar
tauler frontal al sobre de taula
Ramon Llull
Filologia Catalana i LG Ampliació de la instal·lació elèctrica i
de dades al Departament
Residència
Senyalitzar
dos
pàrquings
de
d’Estudiants
minusvàlids a la Residència
Sa Riera
Arranjament del bar de l’edifici per
poder entrar en funcionament
Sa Riera
Instal·lació de trespol tipus vinílic a la
partituroteca
Sa Riera
Millores edificis antics Diversos treballs de picapedrer i guix
per encastar la instal·lació elèctrica de
la sala d’estudis de l’edifici
Sa Riera
Diverses obres de reparació dels
desperfectes ocasionats per les
inundacions a l’edifici
Sa Riera
Subministrament i col·locació de 22 m
d’entornpeu de fusta de nord
(partituroteca)
Seu
Universitària
Anul·lació de la fosa sèptica de
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d’Eivissa
i
Formentera
Seu
Universitària
d’Eivissa
i
Formentera
Seu Universitària de
Menorca

l’edifici i connexió a la xarxa d’aigües
brutes municipal
Ampliació
de
la
instal·lació
informàtica de l’edifici
Encàrrec de projecte d’activitats bàsic
i d’execució de l’edifici ubicat al
carrer de Santa Rita
Reparació de goteres, tancament d’un
despatx per a direcció i instal·lació
d’una làmina solar
Instal·lació de sis punts de dades de
xarxa estructurada a l’OPP
Instal·lació de vidres al bufet del
menjador general
Ampliació de xarxa elèctrica de
l’edifici
Enrajolat de la pica i del terra de la
cambra de conservació d’aliments de
la cuina del soterrani
Substitució de divers material obsolet
de la cuina del Menjador General
Fluorescents per al llum de prova del
segon pis de l’edifici

Seu Universitària de
Menorca
Son Lledó

OPP

Son Lledó

Menjador General

Son Lledó
Son Lledó

Menjador General

Son Lledó

Menjador General

Son Lledó
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12.4 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.
Programa ERGON: el dia 25 d’abril de 2002 se signà un conveni de col·laboració amb el
Consell de Mallorca per a la realització de pràctiques dels alumnes de cursos de formació
professional ocupacional del Departament de Serveis Socials del Programa ERGON, que
s’organitzen des de la Conselleria de Treball i Formació, adreçats a la formació de joves
amb discapacitats.
L’objecte del present conveni és la col·laboració entre les dues entitats signants per al
desenvolupament d’un programa formatiu de pràctiques dels alumnes amb discapacitat de
l’acció formativa Ajudant de Jardiner/Viverista.
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
— 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
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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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12.3 Programa d’ambientalització de la UIB
Construcció d’un sistema de depuració per llacunatge: el dia 16 d’abril es va inaugurar
el sistema de llacunatge del campus de la Universitat de les Illes Balears. Aquest sistema
consisteix en una estació de depuració d’aigua residual crua pel sistema de llacunatge, i ha
estat dissenyat per l’Institut Biotecnològic de les Illes Balears amb la col·laboració de
l’IBASAN i experts de la UIB, i amb el suport de la Caja de Ahorros del Mediterráneo,
CAM.
Consideram que aquest és un projecte molt importat per a la UIB, perquè permetrà un
millor aprofitament de l’aigua i podrem recuperar la zona humida de la font de la Vila.
Recollida selectiva: en virtut del conveni signat amb l’empresa Mallorquina de Servicios i
Medio Ambiente, SL, es va continuar la recollida i el transport de cartutxos de tòner usats,
pols de tòner, cartutxos de tirada de tinta, matrius i fotocopiadores, i també la destrucció
controlada de tots aquests residus que no es poden reciclar. Es va continuar la campanya de
recollida selectiva de paper, vidre, piles de botó, envasos i oli. Amb aquesta campanya es
vol potenciar la recollida de substàncies contaminants i la possible reutilització, seguint les
directrius de l’Ecoauditoria de la UIB i del Codi de conducta ambiental. Tota la informació
referent a aquest tema, incloses les estadístiques corresponents, es pot consultar a la pàgina
web de la UIB.
Projecte UnivERsol: la Universitat de les Illes Balears participa en el projecte UnivERsol
(Universitats, Energies Renovables, solar), de generació d’electricitat amb sistemes solars
fotovoltaics, liderat per la Universitat de Barcelona amb la col·laboració de l’Institut Català
d’Energia de la Generalitat de Catalunya, cofinançat per la Direcció General de Transports
i Energia (DGTREN) de la Comissió Europea.
L’objectiu principal del projecte és donar a conèixer l’avenç tecnològic i afavorir
l’expansió de la cultura fotovoltaica, que es va convertint en una de les fonts d’energia
elèctrica tècnicament més ben resoltes. Els sistemes fotovoltaics instal·lats permetran
també l’estudi del seu comportament via Internet als investigadors i estudiants per poder
perfeccionar la tecnologia que afecta, a més dels aspectes energètics, altres de tan
interessants com els que es refereixen a l’arquitectura i a l’urbanisme.
El projecte UnivERsol, finançat per la Unió Europea, preveu la realització de vint-i-nou
centrals fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica, en universitats i edificis culturals
d’Espanya, França, Holanda i el Regne Unit, que produiran 707 kWp de potència total. A
les Illes Balears s’han acollit al projecte la Universitat de les Illes Balears i l’Ajuntament
d’Artà, on, durant l’any 2002, s’han fet dues instal·lacions d’uns 20 kWp cada una.
El cost total del projecte és de 5,9 milions d’euros, dels quals la CE n’aporta el 42 per cent.
La construcció dels sistemes fotovoltaics val 4,9 milions d’euros (6.500 euros/Wp) i els
costs restants es refereixen a tasques generals de coordinació, estudis especials i difusió.
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12.2 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
Plànols: (Adjuntar els plànols de la carpeta “Plànols”:)
Infraestructures viàries internes, d’aparcaments i espais no edificables
Àmbit edificable
Ordenació

— Seguretat viària al campus: es varen marcar nous passos per a vianants, es varen
instal·lar nous obstacles per obligar els vehicles motoritzats a circular a menor velocitat, es
va corregir la ubicació de determinats senyals que impedien als conductors la correcta
visibilitat, tot plegat amb la col·laboració i l’assessorament de la Policia Municipal. En
col·laboració amb la Direcció General d’Obres Públiques i Transports es va arreglar la
sortida del campus a la carretera de Valldemossa ubicada a les proximitats de Son Lledó.
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12.5 Gestió d’espais
— Es va continuar l’auditoria de l’ocupació dels espais docents de tots els edificis, que ens
permet conèixer amb precisió l’ocupació de les aules i els laboratoris de cada un dels
estudis de la UIB.
— 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 diu 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 2002-2003, el Vicerectorat ha realitzat 164 reserves d’entitats externes a la
UIB i 560 reserves internes.
De les reserves externes, el nombre de peticions per edificis ha estat el següent:
Cas Jai
Son Lledó
Ramon Llull
Mateu Orfila i Rotger
Guillem Colom Casasnovas
Anselm Turmeda
Aulari
Beatriu de Pinós
Guillem Cifre de Colonya
Sa Riera
Gaspar Melchor de Jovellanos
Extensió Universitària de Menorca
Extensió Universitària d’Eivissa i Formentera

1
1
8
4
7
12
6
28
9
9
29
19
28

De les reserves internes, el nombre de peticions per edificis ha estat el següent:
Cas Jai
Son Lledó
Ramon Llull
Mateu Orfila i Rotger
Guillem Colom Casasnovas
Anselm Turmeda
Aulari
Beatriu de Pinós
Guillem Cifre de Colonya
Sa Riera
Gaspar Melchor de Jovellanos
Extensió Universitària de Menorca
Extensió Universitària d’Eivissa i Formentera

1

224
214
1
11
3
21
29
42
10
2
3
0
0

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.
Pel que fa a les reserves externes, s’han facturat, a les entitats sol·licitants, les despeses
següents:
Pagaments per espais
Pagaments per PAS
Pagaments per personal de neteja
Pagaments per ús de videoconferència
Pagaments per ús d’aules d’informàtica
Pagaments per altres despeses
Total facturat

2

38.555,96 •
33.661,34 •
11.571,01 •
0•
0•
1.506,06 •
85.294,37 •

