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0. Introducció 
 
 La Memòria de l’any acadèmic 2005-2006 que es presenta és el balanç del tercer 
any de gestió del mandat del Rector doctor Avel·lí Blasco. 
 L'acte solemne d'obertura d’aquest curs tingué lloc a la sessió acadèmica del dia 29 
de setembre de 2005 a la sala d'actes de Son Lledó. El doctor Llorenç Huguet Rotger va 
pronunciar la lliçó inaugural amb el títol «Empresa i Universitat: responsabilitat social», i, 
a continuació, el Rector, senyor Avel·lí Blasco Esteve, va declarar inaugurat l’any 
acadèmic 2005-2006. 
 El dia 3 d’octubre de 2005 es va inaugurar l’any acadèmic a la Seu universitària 
d’Eivissa i Formentera, i el dia 6 d’octubre, a la Seu universitària de Menorca, amb la 
mateixa lliçó inaugural pronunciada pel doctor Llorenç Huguet Rotger. En aquest acte 
tingué lloc el lliurament dels diplomes als estudiants que havien acabat els estudis l’any 
anterior. 

Així mateix es va organitzar i dur a terme la cerimònia de graduació de l’any 
acadèmic 2005-2006, el dia 20 de juliol de 2006. 

Menció a part mereixen, entre els actes acadèmics i institucionals de la Universitat, 
els nomenaments de doctor honoris causa. A proposta del Departament de Filologia 
Espanyola, Moderna i Llatina, el 7 de novembre de 2005 va tenir lloc el nomenament com 
a doctor honoris causa del senyor Cristóbal Serra Simó, un dels escriptors més destacats de 
la literatura actual, que ha cultivat distints gèneres, i el 12 de gener de 2006 tenia lloc l’acte 
solemne d’investidura. 

També va tenir lloc l’acte d’investidura del prestigiós científic Francisco J. Ayala 
com a doctor honoris causa el dia 11 de maig de 2006, proposat pel Departament de 
Filosofia i Treball Social i nomenat pel Consell de Govern el dia 28 de setembre de 2004. 

 
 

 



1.1. CLAUSTRE 
 
El Claustre és el màxim òrgan representatiu de la comunitat universitària. 
 
Enguany, en compliment del que estableixen els Estatuts i la normativa electoral, el dia 
22 de març de 2006 tingueren lloc les eleccions per procedir a la renovació dels 
representants del grup b) (resta de personal docent i investigador) al Claustre de la 
Universitat.  
 
1.1.1. Composició 
 
a) Adame Obrador, M. Teresa 
a) Aguiló Fuster, Josep Ignasi 
a) Aguiló Pérez, Eugeni 
a) Aguiló Pons, Isabel Maria 
a) Alonso Oroza, Sergio 
a) Ballester Brage, Lluís 
a) Barceló Crespí, Maria 
a) Blasco Esteve, Avel·lí 
a) Blázquez Salom, Macià 
a) Bonet Piña, M. Lluïsa 
a) Bosch Juan, M. Carme 
a) Cabot Ramis Mateu 
a) Cantarellas Camps, Catalina 
a) Casadesús Bordoy, Francesc 
a) Cavanillas Múgica, Santiago José 
a) Cela Conde, Camilo José 
a) Cerdà Martín, Víctor 
a) Cesari Aliberch, Eduard 
a) Comas Rubí, Francesca 
a) Crespí Cladera, Rafael 
a) Deyà Bauzà, Miquel Josep 
a) Dols Salas, Nicolau 
a) Donoso Pardo, Josefa 
a) Escribá Ruiz, Pablo Vicente 
a) Esteban Valdés, Susana 
a) Femenies Nadal, Guillem 
a) Fernández González, M. Carmen 
a) Ferrer Pérez, Victòria 
a) Fiol Arbós, Joan Jesús 
a) Fiol Roig, Gabriel 
a) Fontanet Nadal, Gabriel 
a) Fornés Vives, Joana 
a) Fornós Astó, Joan Josep 
a) Forteza Coll, Rafael A. 
a) Forteza Forteza, M. Dolors 
a) Gambús Saiz, Mercè 
a) Garau Amengual, Jaume 
a) Garau Juaneda, Lluís 
a) Garcia Mas, Alexandre 

a) Garcia Garcia, Cels 
a) Garcias Gomila, Francesca 
a) Garcias Planas, Gabriel 
a) Genestar Julià, Catalina 
a) Gianotti Bauzà, Magdalena 
a) Gomis Bosch, Damià 
a) González Cid, Yolanda 
a) González Hidalgo, Manuel 
a) González Pérez, Jesús M. 
a) Grases Freixedas, Felicià 
a) Grimalt Servera, Pedro 
a) Huesa Vinaixa, M. Rosario 
a) Janer Torrens, Joan David 
a) Juan Garau, Maria 
a) Juaneda Sampol, C. Nativitat 
a) Lalucat Jo, Jordi 
a) Lladó Pol, Francesca 
a) Llobera Balle, Antònia 
a) Llull Gilet, Antoni 
a) López Simó, Francisco 
a) Lozano Arnica, Gonzalo 
a) Manassero Mas, M. Antònia 
a) March Cerdà, Martí 
a) Marimon Riutort, Antoni 
a) Martínez Nadal, Apol·lònia 
a) Marty Broquet, Gisèle 
a) Mas Franch, Lluís 
a) Mas Sansó, Ramon 
a) Mas Vives, Joan 
a) Medrano Gil, Hipólito 
a) Mesquida Cantallops, Joan Antoni 
a) Mir Torres, Arnau 
a) Miralles Monserrat, Joan 
a) Miralles Socias, Antoni 
a) Morey Salvà, Jeroni 
a) Moyà Niell, Gabriel 
a) Mulet Gutiérrez, M. Josep 
a) Munar Bernat, Pedro A. 
a) Munar Muntaner, Esperança 



a) Muntaner Guasp, Joan Jordi 
a) Muñoz Izquierdo, Francisco 
a) Mus Amézquita, Maurici 
a) Nadal Gómez, Irene 
a) Oliver Codina, Gabriel 
a) Oliver Herrero, Ramón 
a) Oliver Jaume, Jaume 
a) Olmos Bonafè, Gabriel 
a) Palou Franco, Josefina 
a) Paniza Fullana, Antònia 
a) Pascual Fuster, Bartomeu 
a) Payeras Llodrà, Margalida 
a) Perales López, Francisco José 
a) Pérez Castelló, Josep Antoni 
a) Petitpierre Vall, Eduard 
a) Petrus Bey, Joana Maria 
a) Picó Segura, Catalina 
a) Piña Homs, Román 
a) Planas Rosselló, Antoni 
a) Prohens Sastre, Rafael Jaume 
a) Ramon Pérez de Rada, Guillem 
a) Ramon Ribas, Eduard 
a) Rey-Maquieira Palmer, Javier 
a) Rial Planas, Rubén Víctor 
a) Riera Font, Antoni 
a) Rigo Carratalà, Eduard 
a) Riutort Serra, Bernat 
a) Roca Bennàsar, Miquel Àngel 
a) Roca Salom, Maria Pilar 
a) Rocha Cárdenas, Jairo 
a) 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) Sansó Rosselló, Andreu 
a) Sastre Albertí, Francesc 
a) 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 Salvà, Antoni 
a) Spadaro Giardina, Amedeo 
a) Steinhaüsl Molnar, Ulrike 

a) Stela Fiol, Joan 
a) Sureda Garcia, Bernat 
a) Toral Garcés, Raúl 
a) 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) Vallespir Soler, Jordi 
a) Valriu Llinàs, Caterina 
a) Valverde Garcia, Llorenç 
a) Vicens Pujol, Carlota 
b) Aguiló Pons, Antoni 
b) Artigas Lelong, Berta 
b) Bennàssar Moyà, Antoni 
b) Company Bauzà, Rosa Maria 
b) Crespí Capó, Magdalena 
b) de Pedro Gómez, Joan E. 
b) Ferrer de Sant Jordi Montaner, Pilar 
b) Fontirroig Munar, Domingo 
b) Gallego Caminero, Gloria 
b) Gil Carrillo, M. José 
b) Homar Santaner, Víctor 
b) Lladó Vich, Jerònia 
b) Miró Lladó, Manuel 
b) Moitinho Puigserver, Eduard 
b) Molina Mula, Jesús 
b) Moreno Gómez, Carlos 
b) Moreno Mulet, Cristina 
b) Nogales Fernández, Balbina 
b) Oliva Pascual-Vaca, Àngel 
b) Paz Lourido, Berta 
b) Pérez Mariano, Damiana M. 
b) Ribas Carbó, Miquel 
b) Riera Palou, Felip 
b) Rivas Yarza, Pedro Antonio 
b) Rotger Pons, M. del Carme 
b) Sánchez-Cuenca López, M. Pilar 
b) Solana Díaz, M. Teresa 
b) Varona Gómez, Javier 
b) Zaforteza Lallemand, Concepció 
c) Augusto Lladó, Marc 
c) Ballester Barceló, Juan 
c) Bergas Rydenfors, Jaume 
c) Caldentey Nicolau, Lluís 
c) Campayo Milán, Estefanía 
c) Cànaves Bauçà, Aina 
c) Capó Navarro, Miquel À. 



c) Coll Bosch, Bartomeu 
c) Coll Cañellas, Miquel Àngel 
c) Colom Montero, Guillem 
c) Cortès Mascaró, Pau 
c) de Villalonga Zaforteza, Antoni 
c) Enseñat Rodríguez, Joan 
c) Ferragut Fiol, Jaume 
c) Fuster Juan, Ignasi 
c) Gaià Santandreu, Francesc 
c) Gil Mascaró, Josep Antoni 
c) Hontanilla Martin, Xavier 
c) López Femenias, Margalida 
c) Manzanares Gómez, Violeta 
c) Martín Perdiz, Antonia 
c) Martínez Llinàs, Jade 
c) Martorell Fuster, Joan 
c) Melis Sancho, M. Magdalena 
c) Mercadal Palos, Jaume 
c) Merino Seguí, Catalina 
c) Muntaner Ferrer, Lluís 
c) Nadal Roberts, Marc 
c) Oliva Cervera, Manuel 
c) Pérez Bennàser, Lluís Miquel 
c) Pérez Villaverde, Paula 
c) Puig Alorda, Cristina 
c) Ripoll Juaneda, Francesc 
c) Sánchez Alcover, Jordi 
c) Soberats March, Pere 
c) Tur Marí, Josep Gaspar 
c) Vallori Guayta, Joan Gaspar 
c) Vidal Font, Aina M. 

d) Alcover Ordinas, Andreu 
d) Amengual Tous, Francesc 
d) Baltasar Quesada, M. Isabel 
d) Barceló Simó, Gabriel 
d) Barea Roig, Rafael 
d) Bermúdez de la Chica, M. del 
Carmen 
d) Camps Moranta, Gabriel 
d) Covas Fiol, Josep Miquel 
d) Escanellas Garcias, Francesc 
d) Fonollà Corró, Dulce M. 
d) Galmés Santandreu, Margalida 
d) Garcies Salom, Miquel Àngel 
d) González Coll, Laura 
d) Llabrés Grau, Miquel 
d) Llabrés Tous, Antoni 
d) Mas Barceló, Margalida 
d) Mateu Comas, M. Josep 
d) Mellado Gordo, José Miguel 
d) Miró de Mesa Josa, Román 
d) Molina Cayuela, Rosario 
d) Morro Pérez, Pere 
d) Noguera Torrens, Francesca 
d) Piña Saiz, Luis Fco. 
d) Piqueras Garcia, Miguel Ángel 
d) Pizà Rosselló, Gaspar 
d) Pizà Rosselló, Rafael 
d) Redondo Soto, M. Ángeles 
d) Sierra Rullan, Andreu 
d) Verd Crespí, Maria 
Tintoré Subirana, Joaquim 

 
 
1.1.2. ACTIVITATS 
 
 El Claustre es va convocar en dues ocasions, en sessió extraordinària el dia 31 de 
maig de 2006 i en sessió ordinària el dia 13 de juliol de 2006: 
 

a) A la sessió del dia 31 de maig de 2006 el Claustre es va reunir per elegir els 
representants claustrals del grup b) al Consell de Govern i a la Mesa del 
Claustre. 

 
D’acord amb el contingut de l’article 42.1.e) de la normativa electoral, els representants 
claustrals de la resta de personal docent i investigador (grup b) han d’elegir dos 
representants al Consell de Govern. De la votació realitzada resulten elegits la senyora 
M. Pilar Sánchez-Cuenca López i el senyor Carlos Moreno Gómez, per aquest ordre. 
 
Tot seguit es va realitzar l’elecció del representant claustral del grup b) a la Mesa del 
Claustre, en què resultà elegida la senyora Berta Paz Lourido. 
 



b) A la sessió del dia 13 de juliol de 2006 es va presentar l’informe estatutàriament 
preceptiu de la Síndica de Greuges. A la mateixa sessió, el Rector va realitzar un 
informe sobre el compliment del Pla estratègic de la Universitat de les Illes 
Balears. 

 



1.2.1. COMPOSICIÓ 
 
En la composició del Consell de Govern s’ha produït una baixa arran del cessament de la doctora 
Margalida Gili Planas, a petició pròpia, en el càrec de directora del IUNICS i, en el seu lloc, s’ha 
incorporat el doctor Mateu Servera Barceló, director del Departament de Psicologia, en representació dels 
directors de departament i d’institut universitari de recerca i una altra arran del canvi de president del 
Consell d’Estudiants, en què resultà elegit el senyor Joan Enseñat Rodríguez, en substitució de la senyora 
Marta Carrió Palou, el qual passà a ser membre del Consell de Govern, designat pel Rector,  en qualitat 
de president del Consell d’Estudiants, abans com a membre electe, i en el seu lloc es nomenà el senyor 
Jaume Ferragut Fiol. De la mateixa manera es va produir la baixa del doctor Eugeni Aguiló Pérez, arran 
de la nova elecció de degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, i va ser substituït com 
a membre del Consell de Govern en representació dels degans de facultat i directors d’escola pel doctor 
Nicolau A. Dols Salas. Per últim, arran de les eleccions per procedir a la renovació dels representants del 
grup b) (resta de personal docent i investigador) al Claustre de la Universitat, es va substituir la professora 
Margalida Miró Bonet, com a representant d’aquest òrgan al Consell de Govern, per la professora M. 
Pilar Sánchez-Cuenca López. 
 
 

1. Magfc. i Excm. Sr. Avel·lí Blasco Esteve, Rector  
2. Il·lm. Sr. Lluís Garau Juaneda, Secretari General 
3. Il·lm. Sr. Andreu Alcover Ordinas, Gerent 
4. Excm. Sr. Joan A. Mesquida Cantallops, vicerector d’Estudiants  
5. Excm. Sr. Josep I. Aguiló Fuster, vicerector de Planificació Economicoadministrativa  
6. Excma. Sra. Esperança Munar Muntaner, vicerectora de Professorat  
7. Excm. Sr. Sergio Alonso Oroza, vicerector d'Ordenació Acadèmica  
8. Excm. Sr. Francisco Muñoz Izquierdo, vicerector d'Investigació i Política Científica  
9. Excm. Sr. Gabriel Moyà Niell, vicerector d’Infraestructures i Medi Ambient  
10. Excma. Sra. Francesca Salvà Mut, vicerectora de Relacions Exteriors  
11. Excma. Sra. Mercè Gambús Saiz, vicerectora de Postgrau 
12. Excma. Sra. Francesca Lladó Pol, vicerectora de Projecció Cultural  
13. Sr. Miquel Pastor Tous (director del Servei de Biblioteca i Documentació)  
14. Sr. Jaume Sureda Negre (Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació) 
15. Sra. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez (directora del projecte Campus Extens)  
16. Sra. Maria Llompart Bibiloni (directora de les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i 

Formentera)  
17. Sr. Joan Jordi Muntaner Guasp (director de l'ICE) 
18. Sr. Joan Enseñat Rodríguez (president del Consell d’Estudiants) 
19. Sr. Gabriel Fontanet Nadal (Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica)  
20. Sr. Joan Jesús Fiol Arbós (Departament de Química)  
21. Sra. Catalina Nativitat Juaneda Sampol (Departament d’Economia Aplicada)  
22. Sr. Antoni Llull Gilet (Departament d’Economia de l'Empresa)  
23. Sr. Rafael Àngel Forteza Coll (Departament de Química)  
24. Sr. Maurici Mus Amézquita (Departament de Biologia)  
25. Sr. Ramon Oliver Herrero (Departament de Física) 
26. Sr. Carlos Moreno Gómez (Departament d’Infermeria i Fisioteràpia)  
27. Sra. M. Pilar Sánchez-Cuenca López (Departament d’Infermeria i Fisioteràpia)  
28. Sr. Bartomeu Coll Bosch (estudiant de Psicologia, primer cicle) 
29. Sr. Joan Jiménez Llinàs (estudiant de Mestre, primer cicle) 
30. Sr. Guillem Colom Montero (estudiant de Filologia Anglesa, primer cicle) 
31. Sr. Manuel Oliva Cervera (estudiant de la UOM, segon cicle) 
32. Sr. Jaume Ferragut Fiol (estudiant de Biologia, segon cicle) 
33. Sr. Pau Cortès Mascaró (estudiant de Biologia, segon cicle) 
34. Sra. Antonia Martín Perdiz (estudianta de tercer cicle-professora del Departament d’Infermeria i 

Fisioteràpia) 
35. Sr. Luis Francisco Piña Saiz (representant del PAS)  
36. Sra. M. Isabel Baltasar Quesada (representant del PAS)  
37. Sr. Rafael Barea Roig (representant del PAS)  
38. Sr. Francesc Escanellas Garcias (representant del PAS) 
39. Il·lm. Sr. Joan Ernest de Pedro Gómez (director de l'Escola Universitària d'Infermeria i 

Fisioteràpia)  



40. Il·lm. Sr. Gabriel Oliver Codina (director de l’Escola Politècnica Superior)  
41. Il·lma. Sra. Margalida Payeras Llodrà (directora de l'Escola Universitària d'Estudis 

Empresarials)  
42. Il·lm. Sr. Miquel Rafel Tortella Feliu (degà de la Facultat de Psicologia)  
43. Il·lma. Sra. Francesca Garcias Gomila (degana de la Facultat de Ciències)  
44. Il·lma. Sra. Maria Dolors Forteza Forteza (degana de la Facultat d'Educació)  
45. Il·lm. Sr. Nicolau A. Dols Salas (degà de la Facultat de Filosofia i Lletres)  
46. Il·lma. Sra. Catalina Cantarellas Camps (directora del Departament de Ciències Històriques i 

Teoria de les Arts)  
47. Il·lm. Sr. Joan Mas Vives (director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General)  
48. Il·lma. Sra. Josefa Donoso Pardo (directora del Departament de Química)  
49. Il·lm. Sr. Josep Servera Baño (director del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i 

Llatina)  
50. Il·lma. Sra. Irene Nadal Gómez (directora del Departament de Dret Privat)  
51. Il·lm. Sr. Antoni Socias Salvà (director del Departament d'Economia de l'Empresa)  
52. Il·lm. Sr. Mateu Servera Barceló (director del Departament de Psicologia)  
53. Il·lm. Sr. Lluís Mas Franch (director del Departament de Física)   
54. Sra. Catalina Costa i Bonet (Consell Social)  
55. Sr. José Benedicto Lacomba (Consell Social)  
56. Sr. Andreu Crespí Plaza (Consell Social)  



 
1.2.2. ACTIVITATS 
 
 Durant el passat any acadèmic es convocaren vuit sessions ordinàries del Consell de Govern (7 
de novembre de 2005, 16 de desembre de 2005, 9 de febrer de 2006, 14 de març de 2006, 3 de maig de 
2006, 16 de juny de 2006, 25 de juliol de 2006 i 26 de setembre de 2006). El Consell de Govern va dur a 
terme una important activitat, que es pot resumir en els punts següents: 
 
1. Va continuar la labor de desenvolupament normatiu del text estatutari de la Universitat, amb 
l’aprovació de la normativa següent: 

a) Reforma de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears. 
b) Fixació de la composició numèrica del col·lectiu estudiantil de les juntes de facultat i de escola. 
c) Publicació de la taula d’equivalències aprovada per la Comissió Acadèmica sobre el 

reconeixement de crèdits de lliure configuració per tasques de representació en aplicació de 
l’article 22.1.j) del Reglament acadèmic de la UIB. 

d) Publicació de les directrius de la Comissió Acadèmica sobre el reconeixement de crèdits de 
lliure configuració per la pràctica d’esport en aplicació de l’article 22.1.k) del Reglament 
acadèmic de la UIB. 

e) Creació del Centre d’Estudis de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears. 
f) Normativa dels estudis oficials de postgrau de la Universitat de les Illes Balears. 
g) Modificació de l’Acord normatiu 5453/2001, de 23 de juliol, pel qual es crea la Comissió de 

Bioètica de la Universitat. 
h) Aprovació del document de plantilla del personal d’administració i serveis de la Universitat de 

les Illes Balears per als anys 2006-2007. 
i) Aprovació de les normes reguladores de la jornada, els permisos i les vacances del personal 

d’administració i serveis funcionari de la UIB. 
j) Aprovació del Reglament d’estudis propis interuniversitaris que es realitzin entre les universitats 

del G9. 
k) Aprovació de la normativa d’instituts de recerca propis de la UIB. 
l) Aprovació de la modificació dels estatuts del consorci de l’Escola d’Hoteleria. 
m) Aprovació de la modificació del Reglament de l’Institut Universitari d’Investigacions en 

Ciències de la Salut (IUNICS). 
n) Aprovació de la normativa d’elecció de Rector. 
o) Aprovació de la proposta de distribució de claustrals del grup a). 
 

2. També s'ha de remarcar que el Consell de Govern va dur a terme l’activitat tradicional d’aprovar 
diverses modificacions de plantilla dels departaments de la Universitat, i va aprovar diverses 
modificacions del catàleg del PAS i de la relació de llocs de treball per al personal funcionari i laboral de 
la Universitat de les Illes Balears dels anys 2005 i 2006. 
 
3. Així mateix, s’ha d’indicar que a la sessió del dia 16 de desembre de 2005 el Consell de Govern va 
aprovar el Pressupost de 2006, la característica principal del qual va ser l’increment de la transferència de 
la comunitat autònoma, que passava de 46,8 a 50,24 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment del 
7,35 per cent respecte a l'any anterior i en termes absoluts representa un augment de 3.436.132 euros 
respecte a 2005.  
 
4. En referència al capítol relacionat amb la recerca, s’ha de dir que el Consell de Govern va aprovar la 
normativa d’instituts de recerca propis de la UIB, amb la finalitat d’agilitar i dinamitzar la investigació 
desenvolupada, que estructura la investigació en: 
 
- Investigadors individuals. 
- Grups d'investigació. 
- Laboratoris d'investigació. 
- Instituts d'investigació propis. 
- Instituts universitaris i mixtos. 
 
5. Pel que fa a l’activitat purament acadèmica, cal assenyalar que el Consell de Govern, a la sessió del dia 
14 de març de 2006, va aprovar el calendari per a l'any acadèmic 2006-2007 i a la sessió del dia 16 de 
juny de 2006 va aprovar el calendari acadèmic d’estudis oficials de postgrau. 
 



6. De la mateixa manera, va aprovar l’oferta de places de distints estudis que s’imparteixen a la UIB. 
 
7. També va aprovar les modificacions del pla d’estudis de la diplomatura de Ciències Empresarials, del 
pla d’estudis conduent al títol de Llicenciat en Psicologia i dels diplomes UOM de Menorca i UOM 
d’Eivissa i Formentera. 
 
8. Així mateix, va aprovar la convocatòria de places d’alumnes col·laboradors per a l’any acadèmic 2006-
2007. 
 
9. Així mateix, el Consell de Govern va aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci de l’Escola 
d’Hoteleria, proposada pel Consell de Direcció de la dita escola. 
 
10. De la mateixa manera, arran de la modificació de la Comissió de Bioètica, es va elegir el senyor 
Antoni Marí Enseñat com a nou membre de la dita comissió el dia 16 de juny de 2006. 
 
11. També es varen cobrir les vacants de la Comisió d’Investigació i es va elegir el doctor Felicià Grases 
Freixedas, en substitució de la doctora Margalida Gili Planas, i el doctor Aleix Calveras Maristany, en 
substitució del doctor Rafel Crespí Cladera. 
 
12. De la mateixa manera, es varen elegir nous representants del Consell de Govern als patronats de les 
fundacions següents: 
 
Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears 
El doctor Eugeni Garcia Moreno, en substitució de la doctora Margalida Gili Planas. 
 
Patronat de la Fundació General de la Universitat de les Illes Balears 
La senyora Antònia Martín Perdiz, en substitució del senyor Vicente Juan Torres Escandell. 
 
13. De la mateixa manera, com a conseqüència del canvi de presidència del Consell d’Estudiants, de la 
senyora Marta Carrió Palou pel senyor Joan Enseñat Rodríguez, a la sessió del dia 16 de juny de 2006, es 
va elegir el representant dels estudiants del Consell de Govern als òrgans i comissions dels quals era 
membre la senyora Carrió. D’aquesta manera es va elegir el senyor Joan Enseñat Rodríguez com a 
membre del Consell Social en representació dels estudiants del Consell de Govern al Consell Social. 
També va ser elegit, en substitució de la senyora Carrió, per formar part de la Comissió Electoral. 
 
14. Així mateix, va aprovar les propostes d’assignació del complement retributiu d’estímul i 
reconeixement a la docència i a la formació permanent del docent, el complement retributiu de 
reconeixement i especialització dels professors titulars d’escola universitària, el complement retributiu 
d’estímul i reconeixement de l’activitat en investigació, opcions A i B, i el complement retributiu 
d’estímul i reconeixement de l’excel·lència investigadora, i les va trametre al Consell Social perquè les 
aprovàs definitivament. 
 
15. De la mateixa manera, va aprovar la proposta de complements retributius del professorat que treballa 
en el projecte Campus Extens i la va trametre al Consell Social perquè l’aprovàs definitivament. 
 
16. A la sessió del dia 14 de març de 2006 el Consell de Govern va aprovar la capacitat docent i càrrega 
docent dels departaments de la Universitat de les Illes Balears per a l’any acadèmic 2006-2007. 
 
17. A la sessió del dia 25 de juliol de 2006 va aprovar el pla docent de l’Escola Universitària de Turisme 
del Consell Insular d’Eivissa i Formentera, que incorpora el grup d’horabaixa del segon curs de la 
diplomatura de Turisme per tal de conciliar la feina i els estudis, i que també afecta les assignatures 
optatives per a l’any acadèmic 2006-2007. 
 
18. De la mateixa manera, també s’ha de recordar que va aprovar el nomenament del senyor Cristóbal 
Serra Simó com a doctor honoris causa el dia 7 de novembre de 2005. 
 
19. Pel que fa a l’apartat dels col·laboradors honorífics, el Consell de Govern va aprovar les propostes 
següents: 
  Senyora Alicia Martín Sáez, Departament de Dret Públic, per a l’any acadèmic 2005-2006. 
  Senyor Esteve Bardolet Jané, del Departament d’Economia Aplicada, per a l’any acadèmic 2005-2006. 



  Senyor Andreu Rigo Sureda, del Departament de Dret Públic, per a l’any acadèmic 2005-2006. 
  Senyor Josep Melià Ques, del Departament de Dret Públic, per a l’any acadèmic 2005-2006. 
  Senyor Antoni Canals Prats, del Departament de Dret Privat, per a l’any acadèmic 2005-2006. 
  Senyor Miquel Àngel Mas Colom, del Departament de Dret Privat, per a l’any acadèmic 2005-2006. 
  Senyor Joan Mesquida Sampol, del Departament de Dret Privat, per a l’any acadèmic 2005-2006. 
  Senyor Martin A. J. Parry, del Departament de Biologia, per a l’any acadèmic 2005-2006. 
  Senyor Tomàs Vibot Railakari, del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, per a 
l’any acadèmic 2006-2007. 
 
20. Pel que fa a l’apartat de les llicències d’estudis, amb l’informe previ del departament corresponent, el 
Consell de Govern va concedir les llicències següents: 
 
  Sr. Damià Gomila Villalonga, professor ajudant doctor, del Departament de Física, a la Universitat 
de Strathcyde a Glasgow (Regne Unit), pel període comprès entre l’1 d’octubre de 2005 i el 31 de gener 
de 2006, amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions. 
  Sr. Joan Josep Cerdà Pino, ajudant d’universitat, del Departament de Física, a la Universitat Johann 
W. Goethe (Alemanya), pel període comprès entre l’1 de març i el 30 de setembre de 2006, amb unes 
retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions. 
  Sr. Rubén Miranda García, ajudant del Departament de Psicologia, al Laboratori de Neurobiologia de 
l’Aprenentatge, de la Memòria i de la Comunicació (CNRS), Universitat de París (París-Sud), Orsay 
(França), pel període comprès entre l’1 de maig i l’1 d’octubre de 2006, amb unes retribucions del 100 
per cent de les seves remuneracions. 
  Sr. Pau Ballester Balaguer, TU del Departament de Química, a l’Institut Català d’Investigació Química 
(ICIQ) de Tarragona, pel període comprès entre l’1 de setembre de 2006 i el 30 d’agost de 2007, sense 
remuneracions. 
  Sr. Jaume Garau Taberner, ajudant del Departament d’Economia Aplicada, a la Universitat Paris 8 
(Saint-Denis) (França), pel període comprès entre l’1 de setembre de 2006 i el 18 de febrer de 2007, amb 
unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions. 
 
21. Respecte a l’apartat de les relacions d’investigació amb altres centres nacionals i internacionals, el 
Consell de Govern va aprovar un total de 35 propostes d’ajuts per a estades breus de professors de 
prestigi reconegut d’altres universitats a la UIB. 
 
22. Pel que fa a l'apartat de la concessió de llicències per any sabàtic, amb l'informe previ del departament 
corresponent, el Consell de Govern va concedir aquest tipus de llicència als professors següents: 
 
  Doctor Pedro Montoya Jiménez, professor titular d’universitat de l’àrea de coneixement de 
Psicobiologia del Departament de Psicologia, pel període comprès entre l’1 d’octubre de 2006 i el 30 de 
setembre de 2007 a la Norhwestern University, Chicago (EUA).  
  Doctor Pau Cateura Bennàsser, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement d’Història Medieval 
del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, pel període comprès entre l’1 d’octubre de 
2006 i el 30 de setembre de 2007, al Departament d’Estudis Medievals del CSIC de la Institució Milà i 
Fontanals de Barcelona. 
  Doctor Francisco José Perales López, professor titular d’universitat del Departament de Ciències 
Matemàtiques i Informàtica, de l’àrea de coneixement de Ciència de la Computació i Intel·legència 
Artificial, pel període comprès entre l’1 d’octubre de 2006 i el 30 de juny de 2007 al Laboratori de 
Sistemes de l’Institut d’Investigacions Tecnològiques de la Universitat de Santiago de Compostel·la, al 
Centre de Visió per Computador de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Generalitat de Catalunya i 
a la Universitat d’Edimburg (Regne Unit). 
  Doctor Gabriel Amengual Coll, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement de Filosofia del 
Departament de Filosofia i Treball Social, pel període comprès entre l’1 d’octubre de 2006 i el 30 de 
setembre de 2007 a la Universitat Westfaliana Wilhelm de Münster (Alemanya). 
  Doctor Oreste Piro Perusín, professor titular d’universitat  de l’àrea de coneixement de Física de la 
Matèria Condensada del Departament de Física, pel període comprès entre l’1 d’agost de 2006 i el 31 de 
gener de 2007 al Laboratori de Sistemes de l’Institut d’Investigacions Tecnològiques de la Universitat 
Rockefeller, Nova York (EUA). 
 
23. Així mateix, el Consell de Govern va aprovar la renovació dels contractes del doctor Miquel Morey 
Andreu i del doctor Josep Antoni Grimalt Gomila com a professors emèrits de la Universitat. 



 
24. De la mateixa manera, cal dir que va aprovar les vènies docents del professorat que imparteix classes 
als centres adscrits següents: Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez, el 16 de desembre de 
2005, per a l’any acadèmic 2005-2006, l’Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d’Eivissa i 
Formentera, el 25 de juliol de 2006, per a l’any acadèmic 2006-2007, i l’Escola Universitària de 
Relacions Laborals, el 26 de setembre de 2006, per a l’any acadèmic 2006-2007. 
 
25. Cal recordar, també, que el Consell de Govern, en aplicació de la normativa sobre el procediment per 
a la realització dels concursos d’accés a places dels cossos docents universitaris, aprovada el 17 de 
desembre de 2004, va treure a concurs d’accés una plaça de catedràtic d’universitat del Departament de 
Química (3-V-2006), una plaça de professor titular d’universitat del Departament de Física, una plaça de 
catedràtic d’universitat del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques, una plaça de professor 
titular d’universitat del Departament de Dret Privat (16-VI-2006), una plaça de professor titular 
d’universitat del Departament de Biologia, una plaça de catedràtic d’universitat del Departament de 
Ciències de la Terra (25-VII-2006), una plaça de professor titular d’universitat del Departament de 
Filologia Espanyola, Moderna i Llatina (26-IX-2006), i una plaça de professor titular d’universitat del 
Departament d’Economia de l’Empresa (26-IX-2006). 
 
També s’ha de dir que el Consell de Govern va acordar de treure a concurs d’habilitació la plaça codi 
060371, de professor titular d’universitat de l’àrea de coneixement d’Economia Financera i Comptabilitat, 
a petició del Departament d’Economia de l’Empresa a la sessió del dia 14 de març de 2006.  
 
26. S’ha de dir, també, que va aprovar la proposta de trenta-quatre comissions que havien de jutjar les 
places de professorat contractat.  
 
27. Així mateix, el Consell de Govern va aprovar la proposta d’augment de càrrega docent de deu 
professors, la qual cosa implica l’aprovació de complements retributius del professorat indicat a càrrec del 
Consell Social. 
 
28. El Consell de Govern també va assignar les àrees de coneixement de Comunicació Audiovisual i 
Publicitat i Didàctica de l’Expressió Corporal la primera al Departament de Pedagogia Aplicada i 
Psicologia de l’Educació, i la segona, al Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques. 
 
29. De la mateixa manera, va aprovar les sol·licituds de canvi d’àrea de coneixement del doctor Jordi 
Vallespir Soler, professor titular d’universitat actualment de l’àrea de coneixement de Teoria i Història de 
l’Educació, el qual sol·licitava passar a l’àrea de coneixement de Didàctica i Organització Escolar i del 
doctor Salvador Balle Monjo, catedràtic d’universitat actualment de l’àrea de coneixement de Física 
Aplicada, el qual sol·licitava passar a l’àrea de coneixement de Física de la Matèria Condensada, i la 
consegüent tramitació al Consell de Coordinació Universitària. 
 
30. S’ha de dir que el Consell de Govern va aprovar 33 títols propis que, d’acord amb la tipologia i 
modalitats que assenyala la normativa sobre títols propis de la UIB, són els següents: 
 
Títols propis 
 
Títols propis de grau 
Curs de primer cicle 
Estudis de primer cicle (Propis i propis oficials) 
Estudi de segon cicle 
 
Títols propis de postgrau 
Expert universitari 

  Curs d’Expert Universitari en Gestió de Recintes Aeroportuaris, títol de postgrau de la UIB 
(10,6 crèdits) (Consell de Govern del dia 3-V-2006). 
  Curs d’Expert Universitari en Nutrició i Alimentació Infantil. Títol de postgrau de la UIB (12,5 
crèdits) (Consell de Govern del dia 3-V-2006). 
  Curs d’Expert Universitari en Avaluació i Diagnòstic del Trastorn per Dèficit d’Atenció i 
Hiperactivitat (TDAH), títol de postgrau de la UIB (10,8 crèdits) (Consell de Govern del dia 25-
VII-2006). 
 



 
Especialista universitari 

  Curs d’Especialista Universitari en Assessorament Lingüístic per a mitjans de comunicació 
orals, títol de postgrau de la UIB (20 crèdits) (Consell de Govern del dia 14-III-2006). 
  Curs d’Especialista Universitari en Elaboració i Gestió de Projectes Europeus, títol de postgrau 
de la UIB (12 crèdits) (Consell de Govern del dia 14-III-2006). 
 Curs d’Especialista Universitari en Igualtat d’Oportunitats, títol de postgrau de la UIB (30 
crèdits) (Consell de Govern del dia 14-III-2006). 
  Curs d’Especialista Universitari en Geologia Bàsica per a Professionals. Títol de postgrau de la 
UIB (22 crèdits) (Consell de Govern del dia 3-V-2006). 
  Especialista universitari en Tècniques de Medicina Hiperbàrica. Títol de postgrau de la UIB 
(20,5 crèdits) (Consell de Govern del dia 3-V-2006). 
  Especialista universitari en Medicina Subaquàtica. Títol de postgrau de la UIB (22 crèdits) 
(Consell de Govern del dia 3-V-2006). 
  Expert universitari en Tècniques de Medicina subaquàtica. Títol de postgrau de la UIB (13,5 
crèdits) (Consell de Govern del dia 3-V-2006). 
  Curs d’Especialista Universitari en Fisioteràpia de l’Activitat Física i l’Esport. Títol de 
postgrau de la UIB (26 crèdits) (Consell de Govern del dia 3-V-2006). 
  Curs d’Especialista Universitari en Gestió d’Empreses Financeres. Títol de postgrau de la UIB 
(30 crèdits) (Consell de Govern del dia 25-VII-2006). 
  Curs d’Especialista Universitari en Salut Mental a la Pràctica Clínica. Títol de postgrau de la 
UIB (20 crèdits) (Consell de Govern del dia 25-VII-2006). 
  Especialista Universitari en Tècniques de Medicina Hiperbàrica. Títol de postgrau de la UIB 
(20,5 crèdits) (Consell de Govern del dia 3-V-2006). 
  Especialista Universitari en Medicina subaquàtica. Títol de postgrau de la UIB (22 crèdits) 
(Consell de Govern del dia 3-V-2006). 
  Expert Universitari en Tècniques de Medicina Subaquàtica. Títol de postgrau de la UIB (13,5 
crèdits) (Consell de Govern del dia 3-V-2006). 
  Expert Universitari en Tècniques Docents de Grau Superior. Títol de postgrau de la UIB (10 
crèdits) (Consell de Govern del dia 26-IX-2006). 
 

 
Màster universitari 

  Màster Universitari Internacional en Direcció i Consultoria Turística. Títol de postgrau de la 
UIB (80 crèdits) en línia (Consell de Govern del dia 3-V-2006). 
  Màster Universitari en Medicina Hiperbàrica i Subaquàtica. Títol de postgrau de la UIB (50 
crèdits) (Consell de Govern del dia 3-V-2006). 
  Màster Universitari en Direcció de Serveis Clínics i Assistencials, títol de postgrau de la UIB 
(50 crèdits) (Consell de Govern del dia 25-VII-2006). 
  Màster Universitari en Hotel and Resort Management. Títol de postgrau de la UIB i la 
Universitat Major (Xile), (60,4 crèdits) (Consell de Govern del dia 25-VII-2006). 
  Màster Universitaari en Tecnologies de la Informació i Comunicació i Entorns Virtuals de 
Formació (Màster TIC) (Consell de Govern del dia 26-IX-2006). 
  Màster Universitari en Direcció d’Empreses (MBA). Títol de postgrau de la UIB (50 crèdits) 
(Consell de Govern del dia 26-IX-2006). 
 

Itineraris d’especialització 
Itineraris d’especialització de la Llicenciatura de Pedagogia (Consell de Govern del dia 3-V-2006): 

  Pedagogia Social 
  Formació a l’Organització 
  Pedagogia Escolar  

 
Títols progressius 
Tècnic universitari 
 
Títols de formació bàsica 
Curs d’actualització 

  VIII Curs teoricopràctic intensiu Sensibilitat in vitro als Antifúngics. Curs d’actualització. Títol 
de formació bàsica (5 crèdits) (Consell de Govern del dia 3-V-2006). 



  Diploma en Iniciació a la Gestió d’Empreses Financeres. Títol de formació bàsica de la UIB 
(8,2 crèdits) (Consell de Govern del dia 9-II-2006). 
  Diploma en Gestió d’Empreses Financeres. Títol de formació bàsica de la UIB (30 crèdits). 
Any acadèmic 2006-2007 (Consell de Govern del dia 25 de juliol de 2006). 

 
Diploma 
Diploma universitari 
 

  I Diploma Universitari en Direcció de Petites i Mitjanes Empreses. Títol de formació bàsica 
de la UIB (20 crèdits) (Consell de Govern del dia 7-XI-2005). 
  Diploma Universitari d’Història de les Illes Balears. Títol de formació bàsica de la UIB (36 
crèdits) (Consell de Govern del dia 16-VI-2006). 
  Diploma Universitari d’Història de les Illes Balears. Títol de formació bàsica (36 crèdits) 
(Consell de Govern del dia 16-VI-2006). 
  Diploma Universitari en Gestió d’Empreses Financeres. Títol de formació bàsica de la UIB 
(30 crèdits). Any acadèmic 2006-2007 (Consell de Govern del dia 25 de juliol de 2006). 

 
31. El Consell de Govern del dia 3 de maig de 2006 va aprovar la creació  del Centre d’Estudis de 
Postgrau, en el marc del procés de conformació de l’espai europeu d’educació superior i d’investigació, 
com a òrgan responsable de la promoció, selecció, coordinació i gestió acadèmica dels programes oficials 
de postgrau, dels títols propis de postgrau i dels títols de formació contínua, sota la direcció del Consell 
de Govern i del Consell de Direcció de la Universitat. 
 
En aplicació de la nova normativa d’estudis de postgrau, el Consell de Govern va aprovar a la sessió del 
dia 16 de desembre de 2005 els títols oficials de postgrau següents: 
 

A) HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS 
 
– Màster en Cognició i Evolució Humana 
 
B) CIÈNCIES EXPERIMENTALS I TECNOLOGIES 
 
– Màster en Tractament Matemàtic de la Informació 
– Màster en Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions 
– Màster en Ciència i Tecnologia Química 
– Màster en Física i Doctor en Física 
– Màster en Física i Química per a la Docència 
– Màster en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies 
– Màster en Microbiologia 
– Màster en Nutrició i Metabolisme (Nutrigenòmica) 
– Màster en Nutrició Humana 
 
C) CIÈNCIES ECONÒMIQUES I JURÍDIQUES 
 
– Màster Internacional en Economia del Turisme i Medi Ambient 
 
D) CIÈNCIES DE LA SALUT I DEL COMPORTAMENT 
 
– Màster en Nutrició i Metabolisme (Nutrigenòmica) 
– Màster en Nutrició Humana 

 
 
32. Un altre capítol molt important de l’activitat del Consell de Govern va ser la ratificació de convenis: 
es varen ratificar 165 acords marc, convenis, protocols i contractes subscrits amb altres universitats i 
institucions públiques i privades, nacionals i estrangeres. 
 
 
Els convenis ratificats pel Consell de Govern l’any acadèmic 2005-2006 són els següents: 
 
 



Ref. Tipus Entitat País Objecte Ratificat 
1180 AM Consell Regulador de la 

Denominació d'Origen Pla i 
Llevant de Mallorca 

 Genèric 07.11.2005 

1187 AM Universitat Nacional de Quilmes Argentina Genèric 07.11.2005 
1188 AM Universitat Autònoma de Baixa 

Califòrnia 
Mèxic Genèric 07.11.2005 

1200 Addenda Centre Europeu d'Empreses 
Innovadores de Balears 

 Assignatura (Creació 
d’Empreses de Base 
Tecnològica) 

07.11.2005 

1202 CV/P Fundació Carolina  Beca (Màster 
universitari en Gestió 
turística) 

07.11.2005 

1191 AM Fundació Kovacs, Conselleria 
d'Educació i Cultura, Conselleria 
de Salut i Consum 

 Estudi (mal d'esquena 
en la població infantil) 

07.11.2005 

1201 AM Enginyeria Sense Fronteres Illes 
Balears 

 Genèric (cooperació, 
desenvolupament i 
voluntariat universitari) 

07.11.2005 

1186 CV/P Conselleria d'Economia, Hisenda i 
Innovació 

 Postgrau (Màster 
universitari en Dret 
d'Assegurances) 

07.11.2005 

1192 CV/P Conselleria de Presidència i 
Esports 

 Postgrau II (Títol 
d’expert en Dret de 
Família) 

07.11.2005 

1193 CV/P Consell de Menorca  Postgrau II (Títol 
d’expert en Dret de 
Família) 

07.11.2005 

1194 CV/P Consell d'Eivissa i Formentera  Postgrau II (Títol 
d’expert en Dret de 
Família) 

07.11.2005 

1195 CV/P Vicepresidència i Conselleria de 
Relacions Institucionals 

 Postgrau II (Títol 
d’expert en Dret de 
Família) 

07.11.2005 

1205 AM Council on International 
Educational Exchange (CIEE) 

EUA Programa de formació 
acadèmica i cultural 

07.11.2005 

1190 CV/P Mac Insular, SL   Programa de mesures i 
vigilància ambiental 

07.11.2005 

1144 AM Ajuntament de Palma  Programa TUO 07.11.2005 
1204 CV/P Ajuntament de Palma (MODEL)  Programa TUO (Annex 

1 MODEL) 
07.11.2005 

1145 CV/P Ajuntament de Palma  Programa TUO (Annex 
1) 

07.11.2005 

1185 CV/P Consell de Menorca i Universitat 
de Barcelona 

 Projecte de recerca 
(Cova des Pas) 

07.11.2005 

1211 CV/P Conselleria de Medi Ambient i 
Caixa de Balears, «Sa Nostra» 

 Projecte de recerca 
(valor econòmic dels 
sistemes forestals) 

07.11.2005 

1208 AM Universitat de Melbourne (Escola 
d'Infermeria) 

Austràlia Protocol d'intencions 07.11.2005 

1199 Addenda Conselleria d'Educació i Cultura  Reconeixement 
d'estudis (Edificació i 
obra civil) 

07.11.2005 

1198 CT Diverses entitats (MODEL)  Títol propi (MU en 
Disseny i 
Implementació de 
Xarxes Cisco) 

07.11.2005 

1212 CV/P Consorci Pla-D Llucmajor  Treball de recerca 
(Claustre de San 
Bonaventura de 

07.11.2005 



Llucmajor) 
1207 CV/P Consell d'Eivissa i Formentera  UOM a Eivissa i 

Formentera 2004-2005 
07.11.2005 

1206 CV/P Consell de Menorca  UOM a Menorca 2004-
2005 

07.11.2005 

1203 CV/P Consell de Mallorca (Departament 
de Cultura) 

 Viatge cultural a 
l'Alguer 

07.11.2005 

      
1189 AM Universitat Autònoma 

Metropolitana, Unitat Iztapalapa 
Mèxic Genèric 16.12.2005 

1213 AM Society for the Study of Economic 
Inequality (ECINEQ) 

 Genèric 16.12.2005 

1215 AM Universitat de Toronto (Facultat 
d'Infermeria) 

Canadà Genèric 16.12.2005 

1219 AM Universitat Abdou Moumouni de 
Niamey 

Níger Genèric 16.12.2005 

1223 AM Universitat Nacional de Córdoba Argentina Genèric 16.12.2005 
1224 CV/P Fundació Yannick i Ben Jakober  Genèric 16.12.2005 
1227 AM Escola Superior Politècnica del 

Litoral de Guayaquil 
Equador Genèric 16.12.2005 

1230 AM Universitat de Neuchâtel Suïssa Genèric 16.12.2005 
1233 AM Universitat Normal de Shanghai Xina Genèric 16.12.2005 
1220 CV/P Ajuntament de la Ciutat d'Eivissa  Dues beques (Gestió i 

Polítiques Culturals) 
16.12.2005 

1214 CV/P Fundació Hospital Son Llàtzer  Espai per al IUNICS 
(Son Llàtzer) 

16.12.2005 

1234 CV/P Institut Balear de la Dona i 
Fundació Sa Nostra 

 Estudi (la dona en el 
mercat laboral) 

16.12.2005 

1229 CV/P Conselleria d'Educació i Cultura  Finançament d'obres 
(edifici Dret i 
Economia) 

16.12.2005 

1222 CV/P Institut d'Ensenyament Secundari 
Josep Miquel Guàrdia d'Alaior 

 Instal·lacions per a 
activitats de l'ICE 
(reciclatge, CAP, 
Educació Especial i 
UOM) 

16.12.2005 

1240 CV/P Ministeri de Cultura  Inventari de béns 
eclesiàstics 2005 

16.12.2005 

1225 CV/P Conselleria de Medi Ambient  Inventari i cartografia 
Serra de Tramuntana 

16.12.2005 

1218 Addenda Consell de Mallorca (Departament 
de Cultura) 

 Més activitats diverses 
2005 

16.12.2005 

1228 CV/P Centre Interuniversitari de 
Desenvolupament Andí (CINDA) 

Xile Mobilitat estudiantil 
(sistema CINDA) 

16.12.2005 

1221 CV/P Universitat Autònoma de 
Barcelona 

 Projecte de recerca 
(Motivación deportiva i 
deportividad) 

16.12.2005 

1217 CV/P Conselleria d'Economia, Hisenda i 
Innovació 

 Quatre beques (MTA i 
MBA) 2006 

16.12.2005 

1226 CV/P Fundació Pilar i Joan Miró a 
Mallorca 

 Taller ArtUOM 16.12.2005 

1239 CV/P Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca 

 Universitat Oberta per a 
Majors (UOM) 2004-
2005 

16.12.2005 

      
1241 AM Federació Balear d'Esports per a 

persones amb discapacitat 
 Genèric 09.02.2006 

1244 AM Col·legi Oficial d'Enginyers en 
Informàtica de les Illes Balears 

 Genèric 09.02.2006 

1246 AM Universitat Catòlica de Temuco Xile Genèric 09.02.2006 



1247 AM Consultores para la Información y 
Difusión del Medio Ambiente, SL 

 Genèric 09.02.2006 

1249 AM Servicios Ambientales de 
Baleares, SL 

 Genèric 09.02.2006 

1251 AM Universitat Federal del Pará Brasil Genèric 09.02.2006 
1263 AM Universitat de Berna Suïssa Genèric 09.02.2006 
1248 Addenda Consorci de Biblioteques 

Universitàries de Catalunya 
 Accés a la Biblioteca 

Digital de Catalunya 
09.02.2006 

1259 CV/P CEMEX España  Beca (Gestió industrial 
en prevenció de riscs 
laborals) 

09.02.2006 

1254 AM Gabriel Sabrafín Ripoll  Donació (El Público) 09.02.2006 
1235 CV/P Universitat de Barcelona  Herbari virtual del 

Mediterrani occidental 
09.02.2006 

1236 CV/P Universitat de València  Herbari virtual del 
Mediterrani occidental 

09.02.2006 

1245 CV/P Conselleria d'Educació i Cultura  Integració en l'espai 
europeu d'ensenyament 
superior (EEES) 

09.02.2006 

1261 AM Cooperativa NICARAOCOOP, 
RL, i Associació TECUILCAN 

Nicaragua Intercanvi d'estudiants i 
voluntaris 

09.02.2006 

1243 CV/P Societat Estatal Televisió 
Espanyola, SA 

 Normalització de l'ús 
del català a TVE 

09.02.2006 

1262 CV/P Conselleria d'Educació i Cultura 
(Observatori per a la convivència 
escolar) 

 Observatori per a la 
convivència escolar 

09.02.2006 

1250 CV/P Servei d'Ocupació de les Illes 
Balears (Conselleria de Treball i 
Formació) 

 Pla d'acció (orientació i 
inserció laboral) 

09.02.2006 

1242 CV/P Conselleria d'Educació i Cultura  Programa d'orientació i 
transició a la 
Universitat (POTU) 

09.02.2006 

1253 CV/P Fundació Bartomeu March 
Servera 

 Programari de gestió 
bibliotecària 

09.02.2006 

1258 CV/P Agència Nacional d'Avaluació de 
la Qualitat i Acreditació 
(ANECA) 

 Projecte (inserció 
laboral dels 
universitaris) 

09.02.2006 

1232 CV/P Fundació Parcs Nacionals  Projecte de recerca 
(Raixa) 

09.02.2006 

1252 CV/P Conselleria de Treball i Formació 
i Conselleria d'Economia, Hisenda 
i Innovació 

 Suport a l'OTRI en el 
marc del FSE 

09.02.2006 

      
1268 AM Universitat Federal de Rio Grande 

do Sul 
Brasil Genèric 14.03.2006 

1279 AM Universitat Estatal de Londrina Brasil Genèric 14.03.2006 
1280 AM Col·legi de Registradors de la 

Propietat, Mercantils i de Béns 
Mobles de les Balears 

 Genèric 14.03.2006 

1277 CV/P Ajuntament de Lloseta  Centre universitari 14.03.2006 
1265 CV/P Consell de Mallorca (Departament 

de Cultura) 
 Activitat física i esport 14.03.2006 

1273 CV/P Ajuntament d'Inca i Caixa Rural 
Balears 

 Ajudes per a estudiants 
d'Inca (programa 
Sócrates-ERASMUS) 

14.03.2006 

1275 CV/P Consorci de Biblioteques 
Universitàries de Catalunya 

 Associació de la UIB al 
CBUC 

14.03.2006 

1270 CV/P Conselleria d'Immigració i 
Cooperació 

 Cooperació al 
desenvolupament 

14.03.2006 

1266 CV/P Consell de Mallorca (Institut de  Curs d'adjunt de 14.03.2006 



Serveis Socials i Esportius) viverista i jardineria 
ecològica (programa 
ERGON) 

1260 CV/P Universitats vinculades al 
programa de doctorat 
interuniversitari d'Educació 
Ambiental i Organisme Autònom 
Parcs Nacionals 

 Doctorat 
interuniversitari 
(Educació Ambiental) 

14.03.2006 

1272 CV/P Consell de Menorca, Conselleria 
de Salut i Consum, Instituto de 
Salud Carlos III i Universitat 
Internacional Menéndez Pelayo 

 Escola d'Estiu de Salut 
Pública (EESP) 

14.03.2006 

1267 AM Fundació Balear contra la 
Violència de Gènere (Conselleria 
de Presidència i Esports) 

 Genèric i crear la 
Càtedra d'Estudis de 
Violència de Gènere 

14.03.2006 

1269 CV/P Institut  de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca 

 Observatori per a la 
Igualtat d'Oportunitats 

14.03.2006 

1274 CV/P Govern de les Illes Balears i Socis 
de la Xarxa d'Antenes 
Tecnològiques de les Illes Balears 

 Portal d'Innovació 14.03.2006 

1276 CV/P Conselleria de Medi Ambient 
(Agència Balear de l'Aigua i de la 
Qualitat Ambiental), Conselleria 
de Salut i Consum i Col·legi 
Oficial de Farmacèutics de les 
Illes Balears 

 Xarxa balear 
d'aerobiologia 

14.03.2006 

      
1278 AM Institut Camões Portugal Genèric 03.05.2006 
1282 AM Escola Internacional de Turisme, 

Hoteleria i Gastronomia de 
Mendoza-Fundació Illes Malvinas 

Argentina Genèric 03.05.2006 

1286 AM Fundació Reial Mallorca  Genèric 03.05.2006 
1287 AM Universitat Estatal de Bolívar Equador Genèric 03.05.2006 
1295 AM Universitat Nacional de Guinea 

Equatorial 
Guinea 
Equatorial 

Genèric 03.05.2006 

1304 AM Universitat Nacional de Colòmbia Colòmbia Genèric 03.05.2006 
1305 AM Universitat Moi Kenya Genèric 03.05.2006 
1306 AM Universitat del Quebec a Mont-

real 
Canadà Genèric 03.05.2006 

1303 CV/P Consell de Mallorca (Departament 
de Cultura) 

 Activitats diverses 
2006 

03.05.2006 

1271 CV/P Parcbit Desenvolupament, SA, i 
Parcbit Energia i Altres Serveis, 
SCL 

 Cessió dels drets de la 
línia elèctrica 
denominada 
«Universitat» 

03.05.2006 

1290 CV/P Ajuntament de Campos  Digitalització de 
documents d'arxiu 

03.05.2006 

1300 CV/P Conselleria de Presidència i 
Esports 

 Estudi (Atenció 
Primerenca de les Illes 
Balears) 

03.05.2006 

1292 CV/P Consorci Escola Balear de l'Esport  Estudi (estat nutricional 
i cineantropomètric dels 
esportistes de l'EBE i 
del CTEIB) 

03.05.2006 

1291 CV/P Federació Balear d'Esports per a 
persones amb discapacitat 

 Estudi (rendiment, 
estrés oxidatiu i 
repercussions sobre la 
salut entre esportistes 
amb discapacitat i sense 
discapacitat) 

03.05.2006 



1301 CV/P Banca March  Pràctiques (LADE i 
Econòmiques) 

03.05.2006 

1283 CV/P Conselleria de Presidència i 
Esports 

 Programa de voluntariat 03.05.2006 

1285 CV/P Fundació Científica de 
l'Associació Espanyola contra el 
Càncer 

 Règim jurídic d'un 
investigador al IUNICS 
(Oncologia) 

03.05.2006 

1281 CV/P Conselleria d'Educació i Cultura  Treball de camp 
(Avaluació ESO 2006) 

03.05.2006 

1293 CV/P Consell de Menorca  UOM a Menorca 2005-
2006 

03.05.2006 

      
1288 AM Ministeri de Ciències, Tecnologia 

i Medi Ambient, delegació de 
Santiago de Cuba 

Cuba Genèric 16.06.2006 

1294 AM Grup Balear d'Ornitologia i 
Defensa de la Naturalesa 

 Genèric 16.06.2006 

1296 AM Fundació Cabana  Genèric 16.06.2006 
1297 AM Centre Europeu d'Empreses 

Innovadores de Balears 
 Genèric 16.06.2006 

1330 AM Laboratoris Sanifit, SL  Genèric 16.06.2006 
1338 AM Universitat Fumec Brasil Genèric 16.06.2006 
1339 AM Fundació Salvadorenca per a la 

Promoció Social i el 
Desenvolupament Econòmic 
(FUNSALPRODESE) 

El 
Salvador 

Genèric 16.06.2006 

1340 AM Associació pels Drets Humans a 
Guatemala (ADEHGUA) 

Guatemala Genèric 16.06.2006 

1309 CV/P Ajuntament de Sineu  Centre universitari 16.06.2006 
1310 CV/P Brújula Telecom, SA  Assignatura (Sistemes 

Oberts amb 
Arquitectura J2EE) 

16.06.2006 

1336 CV/P Conselleria de Presidència i 
Esports i Consorci Escola Balear 
de l'Esport 

 Ciències de l'Activitat 
Física i l'Esport 

16.06.2006 

1327 CV/P Ajuntament de Capdepera  Digitalització del Llibre 
Parcel·lari 1859-60 

16.06.2006 

1315 CV/P Universitat de Granada  Doctorat 
interuniversitari 
(Tecnologia i Qualitat 
dels Aliments (TQA)) 

16.06.2006 

1331 AM Melcior Rosselló i Simonet  Donació (retrat i llibre) 16.06.2006 
1335 CV/P Conselleria de Presidència i 

Esports i Consorci Escola Balear 
de l'Esport 

 Esportistes d'alt nivell 
balear 

16.06.2006 

1322 CV/P Institut de Serveis Socials i 
Esportius 

 Estudi (Accessibilitat 
de municipis de 
Mallorca) 

16.06.2006 

1313 CV/P Associació de Paràlisi Cerebral  Estudi (Utilització de la 
mobilització passiva en 
la rehabilitació de 
pacients amb paràlisi 
cerebral) 

16.06.2006 

1333 AM Conselleria de Presidència i 
Esports i Consorci Escola Balear 
de l'Esport 

 Genèric (Activitat 
Física i Esport) 

16.06.2006 

1341 AM Universitat de Ginebra Suïssa Genèric (Llengua i 
Filologia) 

16.06.2006 

1321 CV/P Institut d'Estudis Fiscals  I ECINEQ Summer 
School 

16.06.2006 



1337 CV/P Institut d'Estratègia Turística, 
INESTUR (Conselleria de 
Turisme) 

 Postgrau (Economia del 
Turisme i del Medi 
Ambient) 

16.06.2006 

1334 CV/P Conselleria de Presidència i 
Esports i Consorci Escola Balear 
de l'Esport 

 Potenciar l'esport 
universitari 

16.06.2006 

1318 Addenda Conselleria d'Educació i Cultura  Pràctiques (Mestre) 16.06.2006 
1317 Addenda Conselleria d'Educació i Cultura  Pràctiques 

(Psicopedagogia i 
Pedagogia) 

16.06.2006 

1314 CV/P Universitat de Girona  Projecte de recerca 
(Imposició òptima 
aplicada: una aplicació 
de la microsimulació) 

16.06.2006 

1319 CV/P Consell d'Eivissa i Formentera  UOM a Eivissa i 
Formentera 2005-2006 

16.06.2006 

1329 CV/P Consell de Mallorca (Departament 
de Cultura) 

 Viatge cultural a 
Bulgària 

16.06.2006 

      
1311 AM RUDECOLOMBIA (Universitats 

de Cartagena, Cauca, Caldas, 
Nariño, Tolima, Tecnològia de 
Pereira i Pedagògica i Tecnològica 
de Colòmbia) 

Colòmbia Genèric 25.07.2006 

1312 AM Universitat de Tolima Colòmbia Genèric 25.07.2006 
1326 AM Universitat Kazakh Ablai khan, 

Universitat de Relacions 
Internacional i Llengües del Món 

República 
del 
Kazakhstan

Genèric 25.07.2006 

1347 CV/P Laboratoris Sanifit, SL  Genèric 25.07.2006 
1357 AM Universitat de l'Havana Cuba Genèric 25.07.2006 
1359 AM Universitat d'Oriente Cuba Genèric 25.07.2006 
1358 CV/P Ajuntament de Consell  Centre universitari 25.07.2006 
1352 CV/P Ajuntament d'Alcúdia  Ajudes per a estudiants 

d'Alcúdia (programa 
Sócrates-ERASMUS) 

25.07.2006 

1343 CV/P Fundació Bancaixa  Beques internacionals i 
Universitat d'Estiu 
2006 (Palma) 

25.07.2006 

1289 CT Imprimatur Capital, SL Regne Unit Carta d'intencions 25.07.2006 
1350 CV/P Ajuntament de Manacor  Digitalització del 

Parcel·lari de Pere 
d'Alcàntara Penya de 
1859 

25.07.2006 

1324 CV/P Conselleria d'Educació i Cultura  Gabinets de 
Terminologia, 
d’Onomàstica i de 
Didàctica de Llengües 
2006-2008 

25.07.2006 

1342 CV/P Institut Balear de la Dona  Postgrau (agent 
d'igualtat d'oportunitats 
entre dones i homes) 

25.07.2006 

1316 CV/P Centre d'Ensenyament Superior 
Alberta Giménez 

 Retribució professorat 25.07.2006 

1348 AM Institut Balear de l'Habitatge 
(Conselleria d'Obres Públiques, 
Habitatge i Transport), Col·legi 
Territorial d'Administradors de 
Finques de Balears i Col·legi 
Oficial d'Agents de la Propietat 
Immobiliària de Balears 

 Títol propi (Graduat en 
Estudis Immobiliaris) 

25.07.2006 



1355 CV/P Consell d'Eivissa i Formentera i 
Conselleria d'Educació i Cultura 

 Universitat d'Estiu (VII 
UEEF 2006) 

25.07.2006 

1346 CV/P Conselleria de Presidència i 
Esports (DG de Serveis Socials) 

 UOM 2005-2006 25.07.2006 

      
1299 AM Universitat de São Paulo i Escola 

de Comunicações e Artes 
Brasil Genèric 26.09.2006 

1323 AM Prof. Dr. Assen Zlatarov 
University 

Bulgària Genèric 26.09.2006 

1373 AM Fundació Privada Orquestra 
Simfònica del Vallès 

 Genèric 26.09.2006 

1368 CV/P Consell de Mallorca (Departament 
de Cultura) 

 Anuari teatral de les 
Illes Balears (Càtedra 
Joan Ramis i Ramis) 

26.09.2006 

1332 CV/P Ajuntament de Palma i 
Conselleria de Presidència i 
Esports 

 Campionat Universitari 
de Vela (Match Racing) 
2006 

26.09.2006 

1370 CV/P Ajuntament de Puigpunyent  Estudi localització i 
viabilitat d'un parc 
d'energia fotovoltàica) 

26.09.2006 

1371 CV/P Conselleria d'Economia, Hisenda i 
Innovació 

 Finançar actuacions 
d'R+D+I  

26.09.2006 

1353 Adhesió Universitat Autònoma de Madrid i 
Voluntaris de les Nacions Unides 

 Participació 
d'estudiants en 
programes de Nacions 
Unides 

26.09.2006 

1365 CV/P Càtedra UNESCO de Llengües i 
Educació, Institut d'Estudis 
Catalans 

 Projecte (Recuperació 
de fons documental de 
mallorquins traslladats 
a Cuba) 

26.09.2006 

1372 CV/P Tecnologia Solar Concentradora, 
SL 

 Projecte de recerca 
(Construir un col·lector 
solar CCSTAR a la 
UIB) 

26.09.2006 

1356 CV/P Universitat d'Alcalá  Projecte VANE 
(Valoración Económica 
de los Activos 
Naturales de España ) 

26.09.2006 

1363 Addenda Conselleria d'Educació i Cultura  Reconeixement 
d'estudis (Activitats 
agràries; Edificació i 
obra civil; Electricitat i 
electrònica; 
Manteniment i serveis a 
la producció; 
Manteniment de 
vehicles 
autopropulsats) 

26.09.2006 

1362 Addenda Conselleria d'Educació i Cultura  Reconeixement 
d'estudis 
(Administració i gestió; 
Comerç i màrqueting; 
Manteniment i serveis a 
la producció) 

26.09.2006 

1364 Addenda Conselleria d'Educació i Cultura  Reconeixement 
d'estudis (Edificació i 
obra civil) 

26.09.2006 

1361 Addenda Conselleria d'Educació i Cultura  Reconeixement 
d'estudis (Educació 
infantil) 

26.09.2006 



1351 CV/P Univ. de Cantàbria, la Rioja, 
Oviedo, el País Basc, Pública de 
Navarra, Saragossa,  Extremadura 
i Castella - la Manxa (Grup 9 
d'universitats) 

 Títol propi 
(Tecnologies de la 
Informació i 
Comunicació (TIC) i 
Entorns Virtuals de 
Formació) 

26.09.2006 

1354 CV/P Diputació de Barcelona, Govern 
de Cantàbria, Consorci 
d'Informàtica Local de Mallorca, 
Consell de Menorca, Universitat 
Autònoma de Barcelona, 
Associacão de Municípios da 
Terra Quente Transmontana 
(Portugal) 

 Xarxa Europea 
SITMUN i propietat 
intel·lectual 

26.09.2006 

 
Tramitació dels 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). 
 
Dades corresponents al període comprès entre l’1 de juliol de 2005 i el 30 de juny de 2006 
 
Durant l’any acadèmic 2005-2006 el SAG va finalitzar la tramitació administrativa d’un total de 159 
convenis. Això representa un increment del 4,6% pel que fa als 152 convenis publicats al Full Oficial de 
la Universitat durant l’any acadèmic 2004-2005. 
 
Dels 159 convenis signats amb altres entitats i publicats en el FOU (núm. 254 a 267) durant l’any 
acadèmic 2005-2006, 63 es varen signar amb la comunitat autònoma de les Illes Balears, 2 amb ministeris 
del Govern espanyol, 34—un 21,4%— amb altres universitats i centres de recerca, 10 amb ajuntaments, 
16 amb empreses, 32 amb altres institucions, 1 amb un particular i 1 correspon a un model que es fa servir 
per signar convenis de col·laboració en un títol propi de la UIB amb diverses entitats. 
 
Dels 159 convenis signats amb altres entitats i publicats en el FOU, 28 —un 17,6%— es varen signar 
amb entitats d’altres països: 6 amb entitats europees, 18 amb entitats americanes, 2 amb entitats del 
continent africà, i 2 amb entitats d’altres continents. 
 
33. Finalment, s’ha de dir que, pel que fa a la concessió de premis extraordinaris de llicenciatura, la 
Comissió Acadèmica, per delegació del Consell de Govern, va concedir els premis extraordinaris de 
llicenciatura següents: 
 
Comissió Acadèmica del dia 15 de desembre de 2005: 
 
A proposta de la Junta de Facultat de Ciències: 
 
Cognoms, nom Estudis Any acadèmic 
Rodríguez Dexclaux, Marina Biologia (pla 1997) 2004-2005 
Ferrer Reynés, Miquel David Bioquímica (pla 1997) 2004-2005 
Soler Juan, Roberto José Física (pla 1997) 2004-2005 
 
A proposta de la Junta de Facultat de Psicologia 
 
Cognoms, nom Estudis Any acadèmic 
Font Mestre, Maria Isabel Psicologia 2004-2005 
 
A proposta de la Junta de Facultat de Filosofia i Lletres 
 
Cognoms, nom Estudis Any acadèmic 
Pons Esteva, Maria Magdalena Geografia 2004-2005 
Carmona Sánchez, Ana Belén  Filologia Hispànica 2004-2005 
Pocoví Massanet, Maria Filologia Catalana 2004-2005 



Juan Vicens, Antònia Història de l’Art 2004-2005 
Aguiló Bonet, Antoni Jesús Filosofia 2004-2005 
 
Comissió Acadèmica del dia 9 de març de 2006: 
 
A proposta de la Junta de Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 
 
Cognoms, nom Estudis Any acadèmic 
Llull Cabrer, Joan Economia 2004-2005 
 
 
A proposta de la Junta de Facultat d’Educació 
 
Cognoms, nom Estudis Any acadèmic 
Riquelme Costa, Albert Psicopedagogia 2004-2005 
Pons Comella, Beatriu Pedagogia 2004-2005 
 
Comissió Acadèmica del dia 24 d’abril de 2006: 
 
A proposta de la Junta de Facultat de Dret: 
 
Cognoms, nom Estudis Any acadèmic 
Vich Comas, David Dret 2002-2003 
Aige Mut, María Belén Dret 2004-2005 
 
A proposta de la Junta de l’Escola Politècnica Superior: 
 
Cognoms, nom Estudis Any acadèmic 
Jiménez Herranz, Juan Cristóbal Enginyer en Informàtica 

(segon cicle) 
2004-2005 

 
 

De la mateixa manera, la Comissió d’Estudis de Postgrau, per delegació del Consell de Govern, 
va concedir els següents premis extraordinaris de doctorat: 

 
 

Nom i llinatges Departament Programa Data de concessió Any acadèmic 
concessió 

Juan Carlos González 
Maya 

Filologia 
Espanyola, 
Moderna i 
Llatina 

Filologia 
Espanyola, 
Moderna i 
Llatina 

21-12-2005 1999-2000 

Catalina Calafat Ripoll Filologia 
Espanyola, 
Moderna i 
Llatina 

Filologia 
Espanyola, 
Moderna i 
Llatina 

21-12-2005 2000-2001 

Eduard Ramon Ribas Dret Públic Dret Públic 21-12-2005 1999-2000 
Margalida Capellà Roig Dret Públic Dret Públic 21-12-2005 2001-2002 
Maria Ballester Cardell Dret Públic Dret Públic 21-12-2005 2003-2004 
Jaume Rosselló Mir Psicologia Psicologia 26-12-2005 2000-2001 
Juan José Montaño 
Moreno 

Psicologia Psicologia 26-12-2005 2002-2003 

Rosa Maria Gomila Ribas Química Química 27-03-2006 2004-2005 
 
 
 
 



1.3. Consell de Direcció 2005-2006 
 
1.3.1. Composició 
 
Magfc. i Excm. Sr. Rector 
Avel·lí Blasco Esteve 
Excms. Srs. Vicerectors 
Vicerector d’Ordenació Acadèmica 
Sergio Alonso Oroza 
Vicerectora de Professorat 
Esperança Munar Muntaner 
Vicerector d’Investigació i Política Científica 
Francisco Muñoz Izquierdo 
Vicerector d’Infraestructures i Medi Ambient 
Gabriel Moyà Niell 
Vicerector d’Estudiants 
Joan Antoni Mesquida Cantallops 
Vicerector de Planificació Economicoadministrativa 
Josep Ignasi Aguiló Fuster 
Vicerectora de Postgrau 
Mercè Gambús Saiz 
Vicerectora de Relacions Exteriors 
Francesca Salvà Mut 
Vicerectora de Projecció Cultural 
Francesca Lladó Pol 
Il·lm. Sr. Secretari General 
Lluís Garau Juaneda 
Il·lm. Sr. Gerent 
Andreu Alcover Ordinas 
 
1.3.2. Activitats 
 
El Consell de Direcció, presidit pel Rector i integrat pels vicerectors, el Secretari General i 
el Gerent, va desenvolupar les tasques de gestió, direcció, coordinació i execució de la 
política de la Universitat dins les línies programàtiques presentades pel Rector. 
 
Durant el passat any acadèmic 2005-2006, el Consell de Direcció es va reunir en sessió 
ordinària pràcticament cada dimarts i es va reunir cinc vegades més en sessió 
extraordinària. 
 
En el marc de les activitats més rellevants, podem resumir en els punts següents les tasques 
dutes a terme pel Consell de Direcció:  
 
1. Primerament, cal indicar que, de conformitat amb el que estableix l’article 24.1.a) i h) 
dels Estatuts, el Consell de Direcció va acordar la modificació de l’Acord executiu 
6626/2004, de 16 de març, i es va fixar una nova distribució de serveis i competències entre 



els membres del Consell de Direcció. Arran d’aquesta nova distribució de competències, es 
va canviar la denominació de vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector per la de 
vicerectora de Postgrau. 
 
2. En el mateix capítol d’aprovació de normativa, també cal esmentar la modificació de la 
normativa que regula el procediment per a la realització d’exàmens a les seus 
universitàries. 
 
3. En un altre apartat, cal esmentar l’aprovació de l’avantprojecte de Pressupost, que 
posteriorment, ja convertit en projecte de Pressupost, és tramès al Consell de Govern i al 
Consell Social perquè sigui aprovat definitivament. 
 
4. En un altre apartat va aprovar la revisió dels imports de les indemnitzacions per raó del 
servei del personal al servei de la Universitat de les Illes Balears. 
 
5. També va acordar de fer públic el procediment per al seguiment dels convenis amb 
contingut econòmic. 
 
6. En el marc del desenvolupament del Pla estratègic de la Gerència 2005-2007 (qualitat de 
la gestió) va acordar de fer públic el concurs de propostes de millora per millorar la gestió 
dels recursos humans i posar en marxa un sistema de reconeixements a la major implicació 
i eficàcia. 
 
7. De la mateixa manera, el Consell de Direcció va aprovar la creació d’un fitxer de 
tractament automatitzat de dades de caràcter personal relatiu a candidats a llocs de treball 
del Departament d’Orientació i Inserció Professional, que completa la resolució 2385/1994, 
de 22 de juliol, reguladora dels fitxers de tractament de dades de caràcter personal de la 
Universitat. 
 
8. El Consell de Direcció aprovà el procediment per a la implantació dels crèdits ECTS en 
els nous títols oficials de postgrau. 
 
9. Així mateix, el Consell de Direcció va aprovar la convocatòria d’ajuts a projectes de 
recerca dins el programa de suport a la recerca, amb l’objectiu d’estimular la formació de 
grups de recerca nous i ajudar a consolidar els grups de recerca de formació recent i que 
puguin participar en convocatòries de concurrència competitiva europees, nacionals o 
autonòmiques. 
 
10. Tampoc no es pot oblidar que es va acordar d’obrir un període per presentar sol·licituds 
d’avaluació de distints complements retributius del personal docent i investigador, en virtut 
de l’acord signat entre la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i 
el Consell Social de la Universitat de les Illes Balears el 14 de maig de 2003 sobre 
complements retributius dels professors dels cossos docents universitaris de la Universitat 
de les Illes Balears, modificat el dia 20 de maig de 2004. Aquests complements són els 
següents: 



  Complement retributiu d’estímul i reconeixement a la docència i a la formació 
permanent del docent. 

  Complement retributiu de reconeixement i especialització dels professors titulars 
d’escola universitària. 

  Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat en investigació. 
  Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència en 

investigació. 
 
11. En un altre capítol, també s’ha de recordar que el Consell de Direcció va aprovar la 
convocatòria de places d’alumnes col·laboradors per a l’any acadèmic 2006-2007. 
 
12. També s'ha de remarcar que l’òrgan de què fem balanç va dur a terme l’activitat 
tradicional de convocar les eleccions que estatutàriament eren procedents, ja que els 
Estatuts li atribueixen la competència d’iniciar tots els processos electorals. Aquests 
processos electorals foren els següents: 

a) Convocatòria d’eleccions de representants del grup b) (resta de personal docent i 
investigador) al Claustre de la Universitat. 

b) Convocatòria d’eleccions de representants dels professors associats i dels becaris 
als consells de departament. 

c) Convocatòria d’eleccions de director del Departament de Filosofia i Treball Social. 
d) Convocatòria d’eleccions de representants dels estudiants per estudis al Consell 

d’Estudiants de la Universitat. 
e) Convocatòria d’eleccions de representants dels estudiants de primer i segon cicle a 

les juntes de facultat i d’escola. 
f) Convocatòria d’eleccions de representants dels estudiants als consells de 

departament. 
g) Convocatòria d’eleccions de representants dels estudiants de tercer cicle a les juntes 

de facultat i d’escola. 
h) Convocatòria d’eleccions de degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i 

Empresarials. 
i) Convocatòria d’eleccions de degà de la Facultat de Psicologia. 

 
13. Pel que fa a l'apartat de les llicències d'estudis, amb l'informe previ dels departaments 
corresponents, el Consell de Direcció va concedir 15 llicències d'estudis inferiors a tres 
mesos per fer activitats docents o d'investigació en centres acadèmics nacionals i estrangers 
als senyors que s’indiquen a continuació: 
 
  Pere J. Tauler Riera, ajudant del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la 
Salut, pel període comprès entre el 31 de maig i el 30 d’agost de 2005, al Department of 
Sport & Exercise Science de la Universitat de Bath (Regne Unit), amb unes retribucions del 
100 per cent de les seves remuneracions. 
  Claudio Rubén Mirasso Santos, titular d’universitat, del Departament de Física, pel 
període comprès entre el 5 i el 21 d’octubre de 2005, a l’Optical Society of America, 
Tucson, Arizona (EUA), amb unes retribucions del 100 per cent de les seves 
remuneracions. 



  Joan Carles Rosselló Villalonga, titular d’universitat, del Departament d’Economia 
Aplicada, pel període comprès entre l’1 de maig i el 31 de juliol de 2006, a la Universitat 
de Harvard, Massachusetts (EUA), amb unes retribucions del 100 per cent de les seves 
remuneracions. 
  Marta Fernández Morales (TU int.), del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i 
Llatina, pel període comprès entre l’1 i el 27 de febrer de 2006, a la Universitat Brown de 
Providence, Rhode Island (EUA), amb unes retribucions del 100 per cent de les seves 
remuneracions. 
  Alícia Magdalena Sintes Olives (TEU), del Departament de Física, pel període comprès 
entre l’1 d’abril i el 23 de juny de 2006, a l’Albert Einstein Institut, Max Planck Institut für 
Gravitationsphysik, a Potsdam (Alemanya), amb unes retribucions del 100 per cent de les 
seves remuneracions. 
  Rut Garí Ruiz (Aj. EU), del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, pel 
període comprès entre el 17 d’abril i el 17 de maig de 2006, a la Universitat Rey Juan 
Carlos (Madrid), amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions. 
  Francesca Llodrà Grimalt (TU), del Departament de Dret Privat, pel període comprès 
entre el 10 de juliol i el 13 d’agost de 2006, a la Facultat de Dret de la Universitat de 
Cambridge (Regne Unit), amb unes retribucions del 100 per cent de les seves 
remuneracions. 
  Joan David Janer Torrens (TU), del Departament de Dret Públic, pel període comprès 
entre el 10 de juliol i el 13 d’agost de 2006, a la Universitat de Cambridge (Regne Unit), 
amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions. 
  Raúl Toral Garcés (TU), del Departament de Física, pel període comprès entre l’1 de 
setembre i el 8 d’octubre de 2006, a St. Etienne de Tineé (França), amb unes retribucions 
del 100 per cent de les seves remuneracions. 
  Carles Solà Belda (TU), del Departament d’Economia de l’Empresa, pel període 
comprès entre el 15 de maig i el 30 de juliol de 2006, a la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions. 
  José Igor Prieto Arranz (TU int.), del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i 
Llatina, pel període comprès entre el 4 i el 23 de juliol de 2006, al Centre d’Estudis 
Culturals del Goldsmiths College de la Universitat de Londres (Regne Unit), amb unes 
retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions. 
  Cristina Suárez Gómez (TU int.), del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i 
Llatina, pel període comprès entre el 10 de juliol i el 6 d’agost de 2006, al Department of 
Language and Linguistic Science de la Universitat de York (Regne Unit), amb unes 
retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions. 
  Eva María Pérez Rodríguez (TU int.), del Departament de Filologia Espanyola, 
Moderna i Llatina, pel període comprès entre el 24 de juliol i el 7 d’agost de 2006, a 
l’Institute for English Studies, Londres (Regne Unit), amb unes retribucions del 100 per 
cent de les seves remuneracions. 
  Glòria Bosch Roig (TEU), del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, 
pel període comprès entre el 4 de juliol i el 29 de setembre de 2006, a la Universitat 
Nacional de La Plata (Argentina), amb unes retribucions del 100 per cent de les seves 
remuneracions. 



  Rafel Crespí Cladera (CU), del Departament d’Economia de l’Empresa, pel període 
comprès entre el 18 de setembre i el 18 de desembre de 2006, a la Universitat de 
Cambridge (Regne Unit), amb unes retribucions del 100 per cent de les seves 
remuneracions. 
 
14. Una altra activitat per destacar és la creació de la figura de coordinador dels programes 
oficials de postgrau, que dóna impuls a l’adaptació dels estudis oficials en el marc de 
l’espai d’ensenyament europeu. Així, a la sessió de l’1 de febrer de 2006, el Consell de 
Direcció va aprovar el nomenament dels següents professors com a coordinadors dels 
programes oficials de postgrau a les distintes àrees:  
   Doctora C. Nativitat Juaneda Sampol, coordinadora de l’àrea de Ciències 
Econòmiques i Jurídiques. 
   Doctor Camilo J. Cela Conde, coordinador de l’àrea d’Humanitats i Ciències 
Socials. 
   Doctor Ramon Mas Sansó, coordinador de l’àrea de Ciències Experimentals i 
Tecnologies. 
   Doctora Victòria Ferrer Pérez, coordinadora de l’àrea de Ciències de la Salut i 
del Comportament. 

 
15. Així mateix, d’acord amb la reestructuració de les funcions de coordinació dels estudis 
de Mestre duta a terme pel Deganat de la Facultat d’Educació, el Consell de Direcció va 
aprovar la modificació de les denominacions dels coordinadors de les distintes especialitats 
de Mestre, que passen a denominar-se únicament coordinadors de Mestre, sense 
especificar-ne l’especialitat. 

 
16. Finalment, cal assenyalar que el Consell de Direcció va aprovar el contracte programa 
d’acció tutorial que estableix les pautes i el marc general per a la implantació i el 
desenvolupament d’un programa de tutoria per a l’alumnat de la UIB, fruit de les 
experiències iniciades per les facultats i escoles en anys anteriors. 
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1.4. Consell Social de la Universitat de les Illes Balears 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
 Redactat en compliment del que disposa l’article 6 de la Llei 2/2003, de 20 de 
març, d’organització institucional del sistema universitari de les Illes Balears. 
 
 La Llei d’organització institucional del sistema universitari de les Illes Balears 
defineix el Consell Social de la Universitat com un òrgan col·legiat de la Universitat de 
les Illes Balears mitjançant el qual la societat de les Illes Balears participa i col·labora 
en la definició dels criteris i prioritats del plantejament estratègic de la Universitat a la 
comunitat balear.  
 
 Aquesta llei, a l’exposició de motius, assenyala que la seva finalitat és posar els 
fonaments i les bases d’un nou acord i d’un nou pacte entre la Universitat de les Illes 
Balears, el Govern de les Illes Balears i tot el conjunt de les administracions públiques 
de les Illes i tota la societat balear, per tal de donar un nou impuls a Universitat de les 
Illes Balears, potenciant la qualitat, la innovació i l’excel·lència en els camps de la 
docència, l’extensió cultural i la recerca, i l’accés als estudis universitaris. 
 
 Per servir a aquestes finalitats el Consell Social està estructurat en comissions, 
de la forma que es reflecteix més endavant, amb la voluntat que l’impulsa de no ser un 
simple espectador que assenteix amb els seus aplaudiments acrítics les propostes que li 
arriben del Consell de Govern de la Universitat. 
 
 El Consell Social està preocupat per la qualitat universitària. No com a paraula 
de moda en molts àmbits socials i econòmics, sinó com a autèntica aspiració 
d’excel·lència, en tots els àmbits universitaris, tant en ensenyament com en investigació. 
Ha de ser, a judici del Consell Social, un objectiu de la UIB ser una universitat de 
qualitat, puntera i referent obligatori d’alguns estudis i d’algunes investigacions, ser de 
les millors.  
 
 La participació del Consell Social en el Consell de Direcció de l’AQUIB, per 
mitjà del president, que és membre nat de l’agència, i d’un altre membre designat pel 
Consell, d’un total de cinc membres, és una dada altament significativa, expressió de la 
voluntat social d’integració i participació de la societat en la universitat, però no sols 
des d’un punt de vista formal, sinó efectiva per a la definició dels continguts que han de 
valorar-se per establir la seva estimació qualitativa. 
 
 
 A continuació es formula la ressenya circumstanciada dels fets i acords més 
significatius duts  a terme durant el curs 2005-2006. 
 

 
 

 
2. COMPOSICIÓ DEL CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES 
BALEARS 
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En representació del Govern de les Illes Balears 
Sr. Miquel Triola Fort, president del Consell Social 
Sra. Catalina Costa i Bonet 
 
En representació del Parlament de les Illes Balears 
Sr. Antoni Verd Noguera, secretari del Consell Social 
Sr. Andreu Crespí i Plaza 
Sr. Josep Xabuch i Fortuny 
 
En representació del Consell de Mallorca 
Sr. Antoni Salas Roca 
 
En representació del Consell de Menorca 
Sra. Josefina Salord Ripoll 
 
En representació del Consell d’Eivissa i Formentera 
Sr. Concepción Rebollo Laserna 
 
En representació de les organitzacions sindicals amb major nombre 
de representants a les darreres eleccions a les Illes Balears 
Sr. José Benedicto Lacomba, Confederació Sindical de Comissions 
Obreres 
Sr. Miquel Mestre Morey 
 
En representació de l’organització sindical més representativa en 
l’àmbit de l’ensenyament 
Sr. Gabriel Caldentey Ramos, secretari del Sindicat de Treballadores i 
Treballadors de l’Ensenyament Intersindical de les Illes Balears 
 
En representació de les associacions empresarials més 
representatives de les Balears 
Sr. Josep Oliver Marí, vicepresident de l’àrea econòmica del Consell 
Social, president de la comissió econòmica del Consell Social, president 
de la CAEB 
 
En representació de les organitzacions de les petites i mitjanes 
empreses  
Sr. Antoni Juaneda Anglada, PIME 
 
En representació de les cambres de Comerç, Indústria i Navegació de 
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera 
Sr. Miquel Lladó Oliver, vicepresident de l’àrea de relacions amb la 
societat del Consell Social, president de la comissió de relacions socials 
del Consell Social, president de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera 
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Representants del Consell de Govern de la UIB 
Sr. Avel·lí Blasco Esteve, Rector  
Sr. Lluís Garau Juaneda, Secretari General 
Sr. Andreu Alcover Ordinas, Gerent 
Sr. Antoni Socias Salvà 
Sra. Marta Carrió Palou, substituïda pel senyor Joan Enseñat Rodríguez 
el dia 16 de juny de 2006. 
Sr. Luis Fco. Piña Saiz 
 
Membres de les diferents comissions del Consell Social de la 
Universitat de les Illes Balears 
 
Membres de la comissió permanent o executiva 
Sr. Miquel Triola Fort, president 
Sr. Antoni Verd Noguera, conseller secretari 
Sr. Antoni Salas Roca 
Sra. Lluís Garau Juaneda 
Sr. Miquel Mestre Morey 
Sr. Josep Xabuch Fortuny 
Sra. Catalina Costa Bonet 
 
Membres de la comissió econòmica 
Sr. Miquel Triola Fort, president 
Sr. Antoni Verd Noguera, conseller secretari 
Sr. Andreu Alcover Ordinas 
Sr. José Benedicto Lacomba 
Sr. Luis Fco. Piña Saiz 
Sr. Josep Oliver Marí 
Sr. Antoni Salas Roca 
 
Membres de la comissió acadèmica  
Sr. Miquel Triola Fort, president 
Sr. Antoni Verd Noguera, conseller secretari 
Sr. Gabriel Caldentey Ramos 
Sra. Josefina Salord Ripoll 
Sr. Antoni Socias Salvà 
Sra. Catalina Costa Bonet 
Sra. Lluís Garau Juaneda 
Sr. Josep Xabuch Fortuny 
 
Membres de la comissió de relacions amb la societat 
Sr. Miquel Triola Fort, president 
Sr. Antoni Verd Noguera, conseller secretari 
Sr. Antoni Juaneda Anglada 
Sr. Miquel Lladó Oliver 
Sr. Andreu Crespí Plaza 
Sr. Miquel Mestre Morey 



 4

Sra. Marta Carrió Palou, substitu:da pel sr. Joan Enseñat Rodríguez el dia 
16 de juny de 2006. 
Sra. Concepción Rebollo Laserna 
 
 
Adreça del Consell Social i de la Secretaria del Consell Social 
 
President: Miquel Triola Fort 
Conseller secretari: Antoni Verd Noguera 
Auxiliars administratives: Margalida Estelrich Blanch i Núria Brunet 
Monserrat 
Ubicació: Son Lledó. Campus universitari 
Adreça:  Consell Social 

Campus universitari 
Cra. de Valldemossa, km 7.5 
07122 Palma (Illes Balears)  
Tel.: 971 17 30 60 / 971 17 33 22 / 971 17 30 43  
Fax: 971 17 24 46 
E-mail: consell.social@uib.es  

 
MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS DEL CONSELL SOCIAL DE LA 

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, CURS 2005-2006 
 

1. Participació regular dels membres del Consell Social, en representació d’aquest, 
en diferents organismes, que són els següents: 

 
•  Junta de Coordinació Universitària: Sr. Miquel Triola Fort i Sra. Josefina 

Salord Ripoll. 
•  Consell de Govern de la UIB: Sra. Catalina Costa Bonet, Sr. Andreu 

Crespí Plaza i Sr. José Benedicto Lacomba. 
•  Consell de Direcció de l’Agència de Qualitat Universitària (AQUIB): Sr. 

Miquel Triola Fort i Sr. Antoni Verd Noguera. 
•  Comissió d’Assessorament al Consell de Direcció de l’AQUIB: Sr. 

Antoni Salas Roca i Sr. Josep Xabuch Fortuny. 
•  Comissió Específica de l’AQUIB: Sr. Antoni Salas Roca. 
•  Comissió mixta del conveni de complements retributius entre la CAIB, la 

UIB i el Consell Social: Sr. Antoni Verd Noguera i Sr. Antoni Salas 
Roca. 

•  Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears 
(FUEIB): Sr. Miquel Triola Fort, que n’es membre nat.  

•  Patronat de la Fundació General de la Universitat de les Illes Balears 
(FuGUIB): Sr. Josep Oliver Marí i Sr. Luis Fco. Piña Saiz. 

 
2. Consell Social té com a membres representants al Patronat de la FUEIB el 

següents: Sr. Vicenç Rotger Rebassa, Sr. Jaume Puig de la Bellacasa, Sr. Josep 
Oliver Marí, Sr. Josep Francesc Conrado de Villalonga, Sr. Pere Batle Mayol i el 
president de la Unió Professional de les Balears, Sr. Enrique Sala O’Shea. 
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3. El president del Consell Social, juntament amb el director general d’Universitat i 
el vicerector d’Infraestructures i Medi Ambient, han visitat les seus de la 
Universitat a Menorca i Eivissa i han tingut reunions amb el Consell de Menorca 
i el Consell d’Eivissa i Formentera. 

 
4. El president del Consell Social assisteix regularment a les reunions del Comitè 

de Coordinació de la Conferència de Presidents de Consells Socials de les 
Universitats Espanyoles. 

 
5. El president i el secretari assisteixen regularment a les Jornades de President i 

Secretaris de Consells Socials de les Universitats públiques espanyoles que se 
celebren dues vegades per curs. Aquest curs han assistit a les celebrades a Palma 
i a Vigo.  

 
6. Atorgament del VII Premi d’Assaig i de Creació sobre Tecnologies de la 

Informació Nadal Batle i Nicolau, 2005, a l’obra El Teleespectador Paquiderm. 
El tractament audiovisual del patiment, del senyor Francesc Torralba Rosselló. 

 
7. Convocatòria del VIII Premi d’Assaig i de Creació sobre Tecnologies de la 

Informació Nadal Batle i Nicolau, 2006. 
 

8. Convocatòria i atorgament dels segons Premis d’Investigació per a alumnes de 
batxillerat i de cicles formatius de grau superior. 

 
9. Organització de les Jornades de presidents i secretaris de consells socials de les 

universitats públiques espanyoles a Palma, del 27 al 29 d’octubre del 2005. 
 

10. Organització del primer cicle Universitat i Societat. Reptes que plantegen els 
fluxos migratoris a la nostra comunitat, del 18 d’octubre al 29 de novembre de 
2005.  

 
 
 
 
Principals punts tractats a les sessions del ple del Consell Social durant el curs 2005-
2006 
 
 
Ple del Consell Social del dia 21 de desembre de 2005 
 

  S’incorpora al ple del Consell Social la senyora Marta Carrió, presidenta del 
Consell d’Estudiants de la UIB, com a representant dels estudiants en aquest 
òrgan. 

  Aprovació de l’assignació de diversos complements retributius per als professors 
dels cossos docents de la UIB. 

  Aprovació del projecte de pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a 
l’any 2006 i el projecte de programació plurianual d’inversions. 

  Aprovació per unanimitat dels preus públics per a alumnes visitants a la UIB. 
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  Aprovació per unanimitat dels programes oficials de postgrau de la UIB. 
  Es presenta al ple del Consell Social l’Observatori ocupacional dels titulats i 

titulades de la UIB, organitzat per la FUEIB. 
  El president informa al ple sobre la realització del primer cicle Universitat i 

Societat que ha organitzat aquest Consell Social durant els mesos d’octubre i 
novembre del 2005. El tema d’aquest primer cicle foren els reptes que plantegen 
els fluxos migratoris a la nostra comunitat. 

  El president informa sobre el desenvolupament de les jornades de presidents i 
secretaris dels consells socials de les universitats públiques espanyoles, 
organitzades per aquest consell social a Palma, del 27 al 29 d’octubre de 2005. 

  El president informa sobre l’atorgament del VII Premi d’Assaig i de Creació 
sobre Tecnologies de la Informació Nadal Batle i Nicolau, 2005, a l’obra El 
Teleespectador Paquiderm. El tractament audiovisual del patiment, del senyor 
Francesc Torralba Rosselló. 

 
Ple del Consell Social del dia 26 d’abril de 2006 
 

  Es presenta al ple del Consell Social, i per part de la FUEIB, el projecte de 
col·laboració plurianual de la UIB i la FUEIB amb la Conselleria de Treball. Es 
dóna suport al projecte per unanimitat. 

  Nomenament del senyor Antoni Salas Roca i del senyor Josep Xabuch Fortuny 
com a membres de la Comissió d’Assessorament de l’AQUIB per realitzar la 
valoració de les sol·licituds d’assignació de complements retributius de 
professors dels cossos docents de la UIB. 

  Nomenament del senyor Antoni Salas Roca com a membre de la Comissió 
Específica de l’AQUIB per realitzar la valoració dels mèrits dels membres, 
professors, dels consell de direcció de l’AQUIB i altres professors de la UIB que 
participen en l’aplicació dels complements. 

  Presentat l’avantprojecte del cicle de conferencies i taules rodones del Consell 
Social sobre els fluxos migratoris a la nostra societat en diferents àmbits de la 
nostra comunitat, que tindran lloc els propers mesos d’octubre i novembre. 

  El president informa al ple del consell social que ha finalitzat el termini de 
presentació dels treballs a la segona convocatòria dels premis d’investigació per 
a alumnes de batxillerat i de cicles formatius de grau superior i que en breu es 
reunirà el jurat que resoldrà els premis. 

  El president dóna compte al ple de la celebració de les jornades de presidents i 
secretaris dels consells socials de les universitats públiques espanyoles, que se 
celebraran a Vigo de l’11 al 13 de maig de 2006. 

 
 
Ple del Consell Social del dia 26 de juliol de 2006 
 

  Aprovació l’informe d’auditoria financera i de compliment de la Universitat de 
les Illes Balears a data de 31 de desembre de 2005, i aprovació de la liquidació 
del pressupost de l’any 2005 de la Universitat de les Illes Balears. 

   Aprovació de l’assignació de diversos complements retributius per als professors 
dels cossos docents de la UIB. 
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  Aprovació de l’assignació de beques-col·laboració per al curs 2006-2007 del 
Ministeri d’Educació i Ciència. 

  Aprovació de l’actualització dels preus públics dels títols propis de la UIB. 
  El president informa al ple sobre el II Cicle Universitat i Societat, que aquest 

consell social començarà a organitzar. El tema a tractar serà el finançament de 
les universitats. 

  El president informa al ple de les pròximes jornades de presidents i secretaris de 
consells socials de les universitats públiques espanyoles que se celebraran a 
Huelva al mes de novembre de 2006. 

  El president informa al ple de la propera celebració d’unes jornades de consells 
socials d’universitats europees que se celebraran a Granada al mes d’octubre de 
2006. 

  El president informa al ple de l’atorgament dels segons premis d’investigació per 
a alumnes de batxillerat i de cicles formatius de grau superior, convocats per 
aquest consell social, i de l’acte de lliurament dels premis el passat 21 de juliol 
de 2006. 

  El president informa al ple de la propera convocatòria dels VIII Premi d’Assaig i 
de Creació sobre Tecnologies de la Informació Nadal Batle i Nicolau, 2006. 
També informa que l’atorgament del premi de l’edició anterior se celebrarà el 
dia 31 d’octubre de 2006. 

 
 
 
Sessions de les comissions del Consell Social 
 
La comissió permanent del Consell Social s’ha reunit en sessió ordinària els dies 22 
de febrer  i 19 de juny de 2006. 
 
•  22 de febrer de 2006. 
 

  Designació del Sr. Antoni Salas Roca i del Sr. Josep Xabuch Fortuny com a 
membres de la Comissió d’Assessorament de l’AQUIB per realitzar la valoració 
de les sol·licituds d’assignació de complements retributius de professors dels 
cossos docents de la UIB. 

  Designació del Sr. Antoni Salas Roca com a membres de la Comissió Específica 
de l’AQUIB per realitzar la valoració dels mèrits dels membres, professors, dels 
consell de direcció de l’AQUIB i altres professors de la UIB que participen en 
l’aplicació dels complements. 

  El president informa de les reunions del Comité coordinador de l’Associació 
Conferència de Consells Socials, on s’ha tractat el tema de la nova llei 
d’universitats. 

  El president informa a la comissió permanent de la II convocatòria dels premis 
d’investigació per a alumnes de batxillerat i de cicles formatius de grau superior 
i del II cicle Universitat i Societat. 

 
•  19 de juny de 2006. 
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  Aprovació de l’assignació de diversos complements retributius per als professors 
dels cossos docents de la UIB. 

  Aprovació de l’assignació de beques-col·laboració per al curs 2006-2007 del 
Ministeri d’Educació i Ciència. 

 
 
 
 

La comissió econòmica del Consell Social s’ha reunit en sessió ordinària el dia 30 
de novembre de 2005. 

  Aprovació del projecte de pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a 
l’any 2006 i el projecte de programació plurianual d’inversions. 

 
 
La Comissió Acadèmica i la Comissió de Relacions amb la Societat no s’ha 
reunides en aquest curs acadèmic. 
 
 
 
Breu memòria de la Segona Convocatòria dels premis d’Investigació per alumnes 
de batxillerat i de cicle formatiu de grau superior convocats pel Consell Social de 
la Universitat de les Illes Balears, curs 2005-2006.  
 
El dia 21 de juliol a les 11.30 hores a la sala d’actes de Son Lledó, va tenir lloc el 
lliurament dels segons premis d’investigació per a alumnes de batxillerat i de cicle 
formatiu de grau superior, curs 2005-2006.  
 
S’han atorgat vuit primers premis, que han consistit en la matrícula gratuïta d’un curs 
complet de qualsevol titulació oficial a la Universitat de les Illes Balears, en la difusió 
del treball premiat mitjançant la inclusió a la pàgina web de la UIB, dins l’apartat del 
Consell Social, i en un val de 800 euros per adquirir material informàtic o educatiu, 
llibres o audiovisuals. Aquests vuit primers premis han estat atorgats a: 
— Bartomeu Pizà Mir del centre educatiu Col·legi Lluís Vives, amb el treball 
Biotecnologia. 
— Raquel Sánchez Reina del centre educatiu IES Calvià, amb el treball El Bocafí. 
— Xavier Seguí Garriga del centre educatiu IES Pasqual Calbó i Caldés, amb el 
treball Espirals, una galàxia de corbes. Premi subvencionat pel Consell Insular 
d’Eivissa i Formentera. 
— Júlia Roman Serra del centre educatiu IES Maria Àngels Cardona, amb el treball 
Estudi de les gàrgoles de Ciutadella. Premi subvencionat pel Consell Insular de 
Menorca. 
— Isabel Bosch Camps del centre educatiu IES Maria Àngels Cardona, amb el treball 
Sa somiadora de Rafael Jofre 
— Aina Serra Ripoll del centre educatiu IES Ramon Llull, amb el treball La lluita 
contra el canvi climàtic. Premi subvencionat pel Consell de Mallorca 
— Mónica Domínguez Alejandre del centre educatiu IES Josep Maria Llompart, amb 
el treball Guerra Civil a les Balears (1936-1939). El testimoni de tres dones. 
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— Bel Maria Tugores Segura del centre educatiu IES Alcúdia, amb el treball Projecte 
Urbs Palmaria. Premi subvencionat pel Consell de Mallorca. 
 
També s’han atorgat 3 premis finalistes que han rebut  un val de 400 euros per adquirir 
material informàtic, educatiu, llibres o material audiovisual. Els premiats són els 
següents: 
— Joan Díaz Fuster del centre educatiu IES Arxiduc Lluís Salvador, amb el treball 
Viviendas inteligentes adaptadas a la discapacidad. Del lujo a la necesidad. 
— Àgueda Bosch Cardona del centre educatiu IES Josep Maria Quadrado, amb el 
treball El legat lexical 
— Joana Salord Moll del centre educatiu IES Maria Àngels Cardona, amb el treball 
Treball de recerca sobre l’ermita de Gràcia de Maó 
 
Els centres de secundària dels alumnes premiats amb un primer premi han rebut un val 
de 500 euros i els centres de secundària dels alumnes premiats amb un premi finalista ha 
rebut un val de 250 euros, tots ells per adquirir material informàtic o educatiu, llibres o 
audiovisuals i els centres. 
 
 
El tribunal d’aquests premis estava format per: 
President: Miquel Triola Fort 
Secretari: Antonio Verd Noguera 
En representació de la UIB:  

Gabriel Oliver Codina (director de l’Escola Politècnica Superior) 
Pedro A. Munar Bernat (degà de la Facultat de Dret) 
Francesca Garcias Gomila (degana de la Facultat de Ciències) 
Nicolau A. Dols Salas (degà de la Facultat de Filosofia i Lletres) 

En representació de la Conselleria d’Educació i Cultura: 
Juan Manuel Caruncho Alonso (IES Bendinat) 
Guillem Mora Pons (IES Bendinat) 
Pilar Garau Casesnoves (IES Son Ferrer) 
Maria Carrasco Muñoz (IES Son Ferrer) 

En representació del Consell d’Estudiants de la UIB: 
Joan Enseñat Rodríguez 

En representació del Consell de Mallorca: 
Manuel Oliva Cervera 

En representació del Consell Insular de Menorca: 
J. Manel Martí Llufriu (director insular del Departament de Cultura i Educació) 

En representació del Consell Insular d’Eivissa-Formentera: 
Miquel Costa Tur 

 
 
 
Breu memòria del Primer cicle Universitat i Societat: Reptes que plantegen els 
fluxos migratoris a la nostra comunitat. 
Aquesta activitat va consistir amb una conferència inaugural i diverses taules rodones 
que varen debatre sobre la incidència de la immigració en diversos àmbits socials. Les 
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taules varen tenir lloc a la sala actes de la Fundació la Caixa (Gran Hotel. Plaça de 
Weyler, 1, de Palma i foren les següents: 
 
Dia 18 d’octubre. Acte de presentació i conferència inaugural del primer cicle 
Universitat i Societat. 
L’acte fou presidit per la senyora Maria Rosa Estaràs i Ferragut, vicepresidenta del 
Govern de les Illes Balears; el senyor Francesc J. Fiol i Amengual, conseller d’Educació 
i Cultura del Govern de les Illes Balears; el senyor Avel·lí Blasco i Esteve, Rector de la 
Universitat de les Illes Balears; i el senyor Miquel Triola i Fort, president del Consell 
Social de la Universitat de les Illes Balears. 
La conferència inaugural va anar a càrrec del senyor Amando de Miguel, catedràtic de 
Sociologia de la Universitat Complutense de Madrid, amb el títol «Sociología de los 
movimientos migratorios». 
 
Dia 25 d’octubre. Reptes que plantegen els fluxos migratoris en l’àmbit sanitari. 
Participaren a la taula: senyor Jaume Orfila Timoner, director general d’Avaluació i 
Acreditació; senyor Antoni Pallicer Orzaiz, director general de Salut Pública i 
Participació; senyor Alfonso Ballesteros Fernández, president de la Reial Acadèmia de 
Medicina i Cirurgia de les Illes Balears; senyor Antoni Riera Font, professor del 
Departament d’Economia Aplicada de la UIB. Va moderar la taula el senyor Miquel 
Triola i Fort, president del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears. 
 
Dia 8 de novembre. Reptes que plantegen els fluxos migratoris en l’àmbit educatiu. 
Participaren a la taula: senyor Climent Ramis Noguera, director general d’Universitat; 
senyor Rafel Àngel Bosch Sans, director general de Planificació i Centres; senyor 
Sergio Alonso Oroza, vicerector d’Ordenació Acadèmica de la Universitat de les Illes 
Balears; senyor Jordi Llabrés Palmer, comissionat de l’Observatori per a la Convivència 
Escolar. Va moderar la taula el senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de 
les Illes Balears. 
 
Dia 22 de novembre. Reptes que plantegen els fluxos migratoris en l’àmbit del 
mercat laboral. 
Participaren a la taula: senyor Cristóbal Huguet Sintes, conseller de Treball i Formació; 
senyor Fernando Villalobos Cabrera, director general de Salut Laboral; senyor Pere 
Antoni Salvà Tomàs, catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de les Illes 
Balears; senyor Mustafa Boul’harrak, assessor del Departament d’Immigració de CITE; 
senyor Pere Cañellas Ramis, president de la Federació Empresarial Hotelera de 
Mallorca. Va moderar la taula el senyor Josep Oliver Marí, president de la Confederació 
d’Associacions Empresarials de les Balears (CAEB). 
 
Dia 29 de novembre. Reptes que plantegen els fluxos migratoris en l’àmbit dels 
drets fonamentals i la convivència. 
Participaren a la taula: senyor Juan Manuel Gómez, director general de Joventut; senyor 
Joan Oliver Araujo, professor de Dret Constitucional de la UIB i president del Consell 
Consultiu; senyor Bartomeu Mulet Trobat, professor de Sociologia de la UIB; senyora 
Marlene Perea Mostajo, presidenta de la Federació d’Associacions d’Immigrants a les 
Balears sense Fronteres; senyora Maria Soledat Sarabia Oliver, presidenta de la 
Federació Palmesana d’Associacions i Entitats Ciutadanes. Va moderar la taula: senyor 
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Antonio Verd Noguera, advocat i conseller secretari del Consell Social de la Universitat 
de les Illes Balears. 
 
 
Palma, 11 de setembre de 2006 



 

 

 

1.5. SINDICATURA DE GREUGES 
 

1. FUNCIONS I ESTRUCTURA DE LA SINDICATURA DE GREUGES 

La Sindicatura de Greuges és l’òrgan encarregat de defensar i protegir els drets i els interessos 
legítims de tots els membres de la comunitat universitària: alumnat, professorat i personal 
d’administració i serveis. El seu règim jurídic és definit a l’article 84 dels Estatuts de la UIB.  

Les funcions i atribucions del Síndic de Greuges estan recollides al Reglament de funcionament de 
la Sindicatura i bàsicament són: 

a) Atendre les queixes, les observacions i els suggeriments que hom li adreci sobre el funcionament 
de la Universitat. 

b) Valorar les sol·licituds rebudes, per tal d’admetre-les o no a tràmit, i prioritzar les seves pròpies 
actuacions. 

c) Demanar informació sobre el funcionament de tots els serveis universitaris. 

d) Adoptar les mesures d’investigació que consideri oportunes i impulsar les investigacions que 
consideri adients prop dels estaments afectats, vetllant perquè es resolguin, en el termini i en la 
forma adequats, les peticions i els recursos formulats. 

e) Formular, amb caràcter no vinculant, propostes de recomanacions, davant els òrgans competents, 
sobre els assumptes que s’hagin sotmès a la seva consideració i proposar fórmules de conciliació. 

f) Presentar al Claustre una memòria anual sobre les seves actuacions, incloent-hi els suggeriments, 
les propostes i les advertències que se’n derivin. 

El Síndic exerceix les seves funcions amb independència i objectivitat. No està subjecte a cap 
mandat imperatiu, no rep instruccions de cap autoritat i actua amb autonomia i d’acord amb el seu 
propi criteri, en el marc del que estableixen els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears. 

La Sindicatura de Greuges és un òrgan de mediació que permet que les interrelacions entre les 
distintes persones i els estaments es desenvolupin en el respecte als drets i deures de cadascun, per 
tal d’obtenir una millor qualitat, equanimitat i eficiència en el funcionament i les finalitats que vol 
assolir la Universitat.  

El Claustre de la UIB, a la sessió del 18 d’abril de 2005, va elegir com a Síndica de Greuges la 
doctora Magdalena Gianotti Bauzà, catedràtica d’escola universitària de Bioquímica i Biologia 
Molecular de la UIB. D’acord amb l’article 84 dels Estatuts, el seu mandat és de cinc anys i no pot 
ser reelegida. 

En les tasques de la Sindicatura hi col·laboren Marisa Campos Cuenca, cap de negociat de la 
Sindicatura de Greuges, i Maria Pilar Lafont Nuño, cap de secció del Servei de Recursos Humans. 

Qualsevol membre de la comunitat universitària es pot adreçar a la Sindicatura de Greuges per 
presentar queixes, observacions, suggeriments, consultes, etc. L'actuació de la Sindicatura de 
Greuges s'ha d'entendre com el recurs al qual es podrà acudir quan els procediments ordinaris per 
resoldre els problemes s'hagin exhaurit. 

Les dependències de la Sindicatura de Greuges es troben ubicades al primer pis de Son Lledó. 

 



 

Sindicatura de Greuges 
Son Lledó (campus universitari) 
Cra. de Valldemossa, km 7.5 
07122 Palma  

Telèfon: 971 17 25 41 
Fax: 971 17 30 69 
E-mail: sindic@uib.es  

 

Horari d'atenció al públic: de 9 a 13 h, de dilluns a divendres 

 

2. ACTUACIONS DE LA SINDICATURA DE GREUGES 

Les intervencions que s’han dut a terme a la Sindicatura de Greuges s’han tipificat en tres tipus 
d’actuacions: les consultes, els expedients i els registres de fets. 

Les consultes constitueixen una tasca d’informació i orientació tant als membres de la nostra 
comunitat universitària com a altres síndics de les diverses universitats de l’Estat. La major o menor 
complexitat d’aquestes consultes pot originar actuacions que es resolen mitjançant gestions 
personals o telefòniques amb les persones o els òrgans competents de la Universitat, sense necessitat 
de recomanacions escrites. 

Els expedients s’obrin en els casos que, per la seva complexitat, obliguen a actuar per escrit per 
demanar informes o fins i tot per sol·licitar dictàmens, i que culminen amb recomanacions a les 
autoritats acadèmiques corresponents. 

Finalment, i a causa del seu augment durant els darrers mesos, s’ha creat una nova tipologia, el 
registre de fets, quan la persona interessada assabenta la Síndica d’una informació o uns fets, amb 
la intenció de deixar-ne constància, sense que se’n derivi, en principi, cap actuació. 

Des del juliol de 2005 fins al juny de 2006 s’han tramitat 10 expedients (2 d'ofici), s’han atès 63 
consultes i 9 registres de fets, amb la distribució següent, per col·lectiu i temàtica: 

 

COL·LECTIU TEMÀTICA CONSULTES EXPEDIENTS REGISTRES 
DE FETS 

Alumnat Accés i permanència 1   
 Accés a la Universitat 2   
 Avaluació acadèmica 12 4 1 

 Docència 3  1 
 Drets i discriminacions  1  
 Matrícula 6   
 Plans d'estudis i convalidacions 4   
 Relacions interpersonals 1   
 Serveis i campus 1 1 2 
 Tercer cicle, postgrau... 1   
 Altres 2   
 Total de casos d’alumnat 33 6 4 

PAS Catalogació de llocs de treball  1  
 Concursos i oposicions  1  
 Relacions interpersonals   3 
 Total de casos de PAS  2 3 

PDI Avaluació acadèmica 4   
 Docència 2 2  



 

 Plans d’estudis i convalidacions 2   
 Relacions interpersonals   2 
 Total de casos de PDI 8 2 2 

Altres síndics Avaluació acadèmica  3   
 Beques i ajudes 1   
 Concursos i oposicions 3   
 Docència 1   
 Drets i discriminacions 1   
 Procediment administratiu 3   
 Relacions interpersonals 2   
 Serveis i campus 1   
 Tercer cicle, postgrau... 1   
 Altres 5   
 Total de consultes d’altres 

síndics 
21   

Comunitat 
universitària 

Drets i discriminacions 1   

 Total consultes de la c. 
universitària 

1   

TOTALS 63 10 9 
 

Del total de 82 intervencions que ha realitzat la Sindicatura durant aquest any, el 76,8% corresponen 
a consultes, el 12,2% a expedients i l’11% restant a registres de fets. Per tant, el tipus d’actuació 
més freqüent ha estat el de la consulta, amb un percentatge que es va incrementant cada any.  

Pel que fa a la distribució d’intervencions en funció dels diferents sectors universitaris, s’ha 
d’indicar que el 52,6% dels casos han estat presentats pel col·lectiu d’alumnes, el 14,6% pel PDI, el 
7% pel PAS i el 26,8% restant pels síndics d’altres universitats. El 50% dels casos s’han presentat a 
la Sindicatura per iniciativa individual. 

Els problemes més freqüents que ha tractat la Sindicatura continuen sent els relacionats amb 
l’activitat acadèmica (62,1%). Un 10% dels casos han estan relacionats amb conflictes de tipus 
interpersonal i laborals. 

 

 

3. ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ EN ACTES 

a) Assistència a la Trobada de Síndics de Greuges de les Universitats Públiques Catalanes 
(Universitat Autònoma de Barcelona, 7-VII-2005). 

b) Participació a les activitats d’acolliment al nou alumnat de l’Escola Politècnica Superior (UIB, 
29-IX-2005). 

c) Assistència al VIII Encontre Estatal de Defensors Universitaris (Santander, del 26-X-2005 al 28-
X-2005). 

 

4. ALTRES ACTIVITATS 



 

a) Elaboració de l'informe de la Sindicatura de Greuges corresponent a les activitats 
desenvolupades l’any 2005. 

b) Reunions periòdiques amb el Rector i vicerectors de la UIB. 

 

5. RECOMANACIONS MÉS RELLEVANTS DE CARÀCTER GENERAL 

Avaluació acadèmica 

- Quan el nombre d'alumnes matriculats a una assignatura tant per desdoblament com per 
ubicació geogràfica (distintes seus) condicioni el seu fraccionament en distints grups, que 
reben docència en condicions idèntiques (mateix professorat, continguts, metodologia i 
avaluació), es podrà considerar com un sol grup i, per tant, l'avaluació es podrà efectuar en 
una acta única, sempre que els professors que imparteixen docència a l'assignatura així ho 
sol·licitin, i un d'ells actuï com a responsable de la gestió de l'acta única.  

En aquest cas, el còmput del nombre de matrícules d’honor que es poden concedir es faria 
tenint en compte el nombre total d'alumnes matriculats a l'assignatura. Així, garantiríem que 
qualsevol estudiant optàs a la menció de matrícula d’honor en igualtat de condicions i 
oportunitats.  

Seria convenient que aquestes recomanacions conduïssin a una modificació de la gestió de 
les actes per poder introduir la possibilitat de gestionar els distints grups com una acta única, 
quan les circumstàncies així ho permetin.  

- A causa de problemes reiterats amb la qualificació d’assignatures amb prerequisit, s’hauria 
de revisar si les assignatures que tenen la consideració de prerequisit per a altres, realment 
ho són. S'hauria d'estudiar la conveniència de mantenir els prerequisits com a tals o bé de 
transformar els prerequisits ordinaris en prerequisits de matriculació, sempre tenint en 
compte les condicions que estan previstes a la normativa vigent (article 15 del Reglament 
acadèmic). 

Els professors que imparteixen docència en assignatures amb prerequisits haurien de tenir 
molta cura a l'hora de publicar les qualificacions dels exàmens corresponents, ja que segons 
la normativa vigent no s’han de corregir ni qualificar mentre no consti que s’han superat les 
assignatures que són prerequisit i, de fet, el programa ÀGORA no permet qualificar-les. En 
cas que no s'aprovi l'assignatura clau, l'examen de l'assignatura amb prerequisits perd tot 
valor. 

Per evitar problemes d'aquest tipus, seria convenient que el professorat tingués accés a una 
informació més completa. Seria necessari que el programa ÀGORA es modificàs per tal que 
a les llistes de classe de les assignatures amb prerequisits s’hi incorporàs una columna que 
informàs si l’assignatura clau està superada. Mentre aquesta millora és implementada 
informàticament, seria convenient habilitar altres mesures que aportin aquesta informació al 
professorat.  

- En alguns casos concrets d’assignatures impartides per diversos professors, i amb 
característiques peculiars, seria convenient que es fes una revisió exhaustiva dels criteris 
d'avaluació, de tal manera que quedassin ben definits i així publicats. S'ha d'objectivar al 
màxim l'avaluació d'aquestes assignatures, per la qual cosa els criteris establerts han de ser 
molt clars i de fàcil aplicació, amb l'objectiu d'eliminar elements d'ambigüitat que puguin ser 
motiu de controvèrsia, per així evitar situacions conflictives. Així mateix, seria també 
desitjable una revisió de la metodologia utilitzada en la docència, per tal d'assegurar que es 



 

compleixen realment els objectius plantejats a la programació.  

Malgrat la peculiaritat d’algunes assignatures, l'alumne hauria de tenir accés a les dues 
convocatòries d'avaluació previstes a l'article 11.d) del Reglament acadèmic. Els professors 
responsables de les assignatures haurien de preveure la utilització d'elements d'avaluació que 
fessin possible l’avaluació en una segona convocatòria, especialment si es tracta 
d’assignatures de segon cicle que els alumnes cursen durant el darrer any de la llicenciatura. 

- Els criteris d’avaluació no es poden modificar durant el curs acadèmic, i s’ha de controlar 
que els programes de les assignatures estiguin disponibles a la pàgina web en el moment en 
què s’obre el període de matriculació. 

 

Catalogació de llocs de treball 

- Cal insistir en la necessitat d'elaborar una definició de funcions de les places del catàleg de 
llocs de treball. 

 

Docència 

- Atesa la possibilitat de canviar de quadrimestre la docència d'una assignatura a causa de la 
baixa del professor responsable, i atès el desacord de l’alumnat, es recomana als 
responsables de l'estudi que es dugui a terme la substitució del professor al més aviat 
possible, per evitar el canvi de quadrimestre, la qual cosa implicaria que molts dels alumnes 
no podrien seguir l’assignatura, pel fet que la programació del curs ja està feta. Fins i tot es 
podria ajornar l'examen un temps prudencial, a fi que es poguessin assolir els objectius de 
l'assignatura. 

 

Drets i discriminacions  

- Apel·lar a la tolerància i a la flexibilitat del professorat que és responsable d’assignatures 
que s’imparteixen al primer curs, per facilitar la tasca d’aprenentatge als alumnes que tenen 
matriculats a les seves assignatures que procedeixen de districtes universitaris de parla 
castellana i que, per tant, tenen dificultat per entendre la llengua catalana. En aquest sentit i 
sense renunciar als seus drets, el professorat, aprofitant les tutories, hauria d’orientar els 
alumnes i aconsellar-los la utilització de diferents eines d’aprenentatge.  

Que aquests estudiants durant el seu primer curs acadèmic a la UIB realitzin cursos 
d’iniciació a la llengua catalana i en continuïn fent l’aprenentatge els següents cursos, amb 
l’objectiu de poder-se integrar plenament en el nostre entorn social i cultural. 

Vist l’alt nombre de casos que es presenten, que les persones responsables dels estudis 
valorin les necessitats educatives del seu alumnat i actuïn en conseqüència. En aquest sentit, 
sembla adient analitzar la proporció d’alumnes que ingressen procedents d’altres comunitats 
o països de parla no catalana i, considerar si, durant un temps prudencial (el necessari perquè 
l’alumne pugui assolir els coneixements mínims de català que li permetin participar de la 
vida acadèmica de la UIB), les eines d’aprenentatge per a aquest alumnat han de ser més 
específiques. 

Que per a aquests casos, podria ser d’utilitat la implantació de protocols d’acollida 
lingüística amb l’objectiu d’informar els alumnes que es matriculen de primer curs a la UIB 
sobre el que suposa que hi hagi dues llengües oficials, i que determinades classes són, per 
tant, en català, i de l’existència de classes de català gratuïtes. La figura d’un tutor lingüístic 



 

podria ajudar a cercar solucions concretes per a aquests estudiants, tasca que s’hauria de 
realitzar en estreta col·laboració amb el professorat. 

 

Serveis i campus 

- Seria convenient que des de la UIB es fessin les gestions oportunes perquè per al proper any 
acadèmic es tingués en compte el període de vigència del curs acadèmic encara en curs 
(2005-2006) quan es fixin els preus per la prestació de serveis acadèmics per al proper curs 
2006-2007. En aquest sentit, no s’haurien d’aplicar les noves tarifes als serveis acadèmics 
(títols, certificats, etc.) corresponents a l’any acadèmic 2005-2006 fins que aquest no hagués 
acabat, la qual cosa hauria de ser coincident amb el tancament de les actes de la convocatòria 
de setembre, d’acord amb el calendari acadèmic vigent. 

 

 



 
1.6. Òrgans unipersonals de caràcter particular i altres càrrecs 
 
 
DELEGAT DEL RECTOR  
 
DELEGAT DEL RECTOR PER A LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
 Sr. Gabriel Fontanet Nadal 
 
SÍNDICA DE GREUGES  
 Il·lma. Sra. Magdalena Gianotti Bauzà 
 
DIRECTORS DE DEPARTAMENT  
DIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE BIOLOGIA 
 Il·lm. Sr. Hipólito Medrano Gil 
 
DIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE BIOLOGIA FONAMENTAL I CIÈNCIES 
DE LA SALUT  
 Il·lma. Sra. Maria Pilar Roca Salom  
 
DIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES DE LA TERRA 
 Il·lma. Sra. Joana Maria Petrus Bey 
 
DIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES HISTÒRIQUES I TEORIA DE 
LES ARTS  
 Il·lma. Sra. Catalina Cantarellas Camps  
 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES I 
INFORMÀTICA  
 Il·lm. Sr. Arnau Mir Torres 
 
DIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE DRET PRIVAT 
 Il·lma. Sra. Irene Nadal Gómez 
 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE DRET PÚBLIC 
 Il·lm. Sr. Román Piña Homs 
 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA APLICADA 
 Il·lm. Sr. Andreu Sansó Rosselló 
 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA DE L’EMPRESA 
 Il·lm. Sr. Antoni Socias Salvà 
 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA I LINGÜÍSTICA 
GENERAL  
 Il·lm. Sr. Joan Mas Vives 
 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE FILOLOGIA ESPANYOLA, MODERNA I 
LLATINA  
 Il·lm. Sr. Josep Servera Baño    



 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE FILOSOFIA I TREBALL SOCIAL 
 Il·lm. Sr. Mateu Cabot Ramis 
 
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 PEDAGOGIA I DIDÀCTIQUES 
ESPECÍFIQUES  
 Il·lm Sr. Martí Xavier March Cerdà 
 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE PEDAGOGIA APLICADA I PSICOLOGIA 
DE L’EDUCACIÓ 
 Il·lm Sr. Eduard Rigo Carratalà 
 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA 
 Il·lm Sr. Mateu Servera Barceló 
 
DIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE QUÍMICA 
 Il·lma. Sra. Josefa Donoso Pardo 
 
SUBDIRECTORS DE DEPARTAMENT  
 
SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE BIOLOGIA 
 Sr. Antoni Martínez Taberner 
 
SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE BIOLOGIA FONAMENTAL I 
CIÈNCIES DE LA SALUT  
 Sra. Ana María Proenza Arenas 
 
SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES DE LA TERRA 
 Sr. Celso García García 
 
SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES HISTÒRIQUES I TEORIA 
DE LES ARTS  
 Sr. Manuel A. Calvo Trias 
 
SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES I 
INFORMÀTICA  
 Sr. Josep Lluís Ferrer Gomila 
 
SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE DRET PRIVAT 
 Sra. Beatriz Verdera Izquierdo 
 
SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE DRET PÚBLIC 
 Sr. Joan David Janer Torrens 
 



SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA APLICADA 
 Sra. Maria Tugores Ques 
 
SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA DE L’EMPRESA 
 Sr. Rafel Crespí Cladera 
 
SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA I 
LINGÜÍSTICA GENERAL  
 Sr. Pere Rosselló Bover 
 
SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE FILOLOGIA ESPANYOLA, 
MODERNA I LLATINA  
 Sra. Magdalena Catrain González 
 
SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE FILOSOFIA I TREBALL SOCIAL
 Sr. José Luis Luján López 
 
SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE FÍSICA 
 Sra. Montserrat Casas Ametller 
 
SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENT D’INFERMERIA I FISIOTERÀPIA
 Sra. Pilar Ferrer de Sant Jordi Montaner 
 
SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE PEDAGOGIA I DIDÀCTIQUES 
ESPECÍFIQUES  
 Sr. Bernat Sureda Garcia 
 
SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE PEDAGOGIA APLICADA I 
PSICOLOGIA DE L’EDUCACIÓ 
 Sr. Josep Antoni Pérez Castelló 
 
SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA  
 Sr. Antoni Gomila Benejam 
 
SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE QUÍMICA  
 Sra. Catalina Genestar Julià 
 
SECRETARIS DE DEPARTAMENT  
 
SECRETARI DEL DEPARTAMENT DE BIOLOGIA 
 Sr. Rafael Bosch Zaragoza 
 
SECRETARI  DEL DEPARTAMENT DE BIOLOGIA FONAMENTAL I CIÈNCIES 
DE LA SALUT 
 Sr. Josep Antoni Tur Marí 
 
SECRETARI DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES DE LA TERRA 
 Sr. Miquel Seguí Llinàs 
 



SECRETARI DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES HISTÒRIQUES I TEORIA DE 
LES ARTS  
 Sr. Antoni Marimon Riutort 
 
SECRETARI DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES I 
INFORMÀTICA  
 Sr. Ricardo Alberich Martí 
 
SECRETÀRIA DEL DEPARTAMENT DE DRET PRIVAT 
 Sra. Antònia Paniza Fullana 
 
SECRETÀRIA DEL DEPARTAMENT DE DRET PÚBLIC 
 Sra. Maria Ballester Cardell 
 
SECRETÀRIA DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA APLICADA 
 Sra. M. Antònia Truyols Martí 
 
SECRETARI DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA DE L’EMPRESA 
 Sr. Onofre Martorell Cunill  
 
SECRETARI DEL DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA I LINGÜÍSTICA 
GENERAL  
 Sr. Gabriel Ensenyat Pujol 
 
SECRETÀRIA DEL DEPARTAMENT DE FILOLOGIA ESPANYOLA, MODERNA 
I LLATINA  
 Sra. M. Antònia Fornés Pallicer 
 
SECRETÀRIA DEL DEPARTAMENT DE FILOSOFIA I TREBALL SOCIAL 
 Sra. Fernanda Caro Blanco 
 
SECRETARI DEL DEPARTAMENT DE FÍSICA 
 Sr. Tomàs Miquel Sintes Olives 
 
SECRETARI DEL DEPARTAMENT D’INFERMERIA I FISIOTERÀPIA 
 Sr. Carlos Moreno Gómez 
 
SECRETARI DEL DEPARTAMENT DE PEDAGOGIA I DIDÀCTIQUES 
ESPECÍFIQUES  
 Sr. Francesc Xavier Ponsetti Verdaguer 
 
SECRETARI DEL DEPARTAMENT DE PEDAGOGIA APLICADA I PSICOLOGIA 
DE L’EDUCACIÓ  
 Sr. Santos Urbina Ramírez 
 
SECRETARI DEL DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA 
  Sr. Jordi Llabrés Bordoy 
 
SECRETÀRIA DEL DEPARTAMENT DE QUÍMICA 
 Sra. Susana Simal Florindo 



 
DEGANS  
 
DEGANA DE LA FACULTAT D’EDUCACIÓ  
 Il·lma. Sra. M. Dolors Forteza Forteza 
 
DEGÀ DE LA FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES  
 Il·lm. Sr. Nicolau Dols Salas 
 
DEGANA DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES  
 Il·lma. Sra. Francesca Garcias Gomila 
 
DEGÀ DE LA FACULTAT DE PSICOLOGIA  
 Il·lm. Sr. Miquel Rafael Tortella Feliu 
 
DEGÀ DE LA FACULTAT DE DRET  
 Il·lm. Sr. Pedro A. Munar Bernat 
 
DEGÀ DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS  
 Il·lm. Sr. Javier Rey-Maquieira Palmer 
 
VICEDEGANS 
 
VICEDEGANS DE LA FACULTAT D’EDUCACIÓ  

Sr. Jaume Sureda Negre   Sr. Sebastià Verger Gelabert 
Sr. Miquel F. Oliver Trobat  Sra. M. Teresa Adame Obrador 

 
VICEDEGANS DE LA FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES  

Sr. Josep Francesc Campos Vidal   Sra. Sebastiana M. Sabater Rebassa 
Sr.  Jaume Guiscafrè Danús   Sr. Pere Joan Brunet Estarellas    

 Sra. Patrícia Trapero Llobera  Sr. Miquel Josep Deyà Bauzà 
Sr. Alexandre Miquel Novajra   Sra. Maria Juan Garau 

 
VICEDEGANS DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES  

Sr. Ángel García Raso     Sr. Antoni Miralles Socias   
Sr. Antoni Amengual Colom  Sr. Fco. José García Palmer 
Sr. Josep Cifre Llompart 

 
VICEDEGÀ DE LA FACULTAT DE PSICOLOGIA  
 Sr. Albert Sesé Amengual  
 
VICEDEGANS DE LA FACULTAT DE DRET  
 Sr. Eduard Ramon Ribas    Sr. Erik José Monreal Bringsvaerd 
 
VICEDEGANS DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS  
 Sra. M. Magdalena Massot Perelló  Sra. M. Dolores Tirado Bennàsar  
 
SECRETARIS  
 



SECRETÀRIA DE LA FACULTAT D’EDUCACIÓ  
 Sra. Eva Aguilar Mediavilla 
 
SECRETÀRIA DE LA FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES  
 Sra. Bàrbara Sagrera Antich 
 
SECRETÀRIA DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES  
 Sra. Susana Esteban Valdés 
 
SECRETÀRIA DE LA FACULTAT DE PSICOLOGIA  
 Sra. Immaculada Sureda Garcia 
 
SECRETARI DE LA FACULTAT DE DRET 
 Sr. Antonio Conde Tejón 
 
SECRETÀRIA DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS  
 Sra. M. Teresa Palmer Tous  
 
DIRECTORS D’ESCOLA UNIVERSITÀRIA  
 
DIRECTORA DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’ESTUDIS EMPRESARIALS  
 Il·lma. Sra. Margalida Payeras Llodrà     
 
DIRECTOR DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA I FISIOTERÀPIA  
 Il·lm. Sr. Joan Ernest de Pedro Gómez 
 
DIRECTOR DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TURISME  
 Il·lm. Sr. Francesc Sastre Albertí 
 
DIRECTORA DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE RELACIONS LABORALS  
 Il·lma. Sra. Margarita Tarabini-Castellani Aznar 
 
DIRECTOR DEL CENTRE D’ENSENYAMENT SUPERIOR ALBERTA GIMÉNEZ  
 Il·lm. Sr. Jaume Oliver Jaume 
 
DIRECTOR DE L’ESCOLA DE TURISME DEL CONSELL INSULAR D’EIVISSA I 
FORMENTERA  
 Il·lm. Sr. Vicenç A. Barros Bonnín 
 
DIRECTOR DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TURISME FELIPE MORENO  
 Il·lm. Sr. José Ángel Torres Lana     
 
DIRECTOR DE L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR  
 Il·lm. Sr. Gabriel Oliver Codina 
 
SUBDIRECTORS D’ESCOLA UNIVERSITÀRIA  
 
SUBDIRECTOR DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’ESTUDIS EMPRESARIALS  
 Sr. Pedro Antonio Rivas Yarza 



 
SUBDIRECTORES DE L’ESCOLA 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. Alberto Ortiz Rodríguez 

Sr. Ignasi Furió Caldentey   Sr. Miquel Jesús Roca Adrover 
Sr. Guillem Colom Muntaner 
 

SECRETARIS  
 
SECRETÀRIA DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’ESTUDIS EMPRESARIALS  
 Sra. Margalida Aguiló Femenias 
 
SECRETARI DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA I FISIOTERÀPIA  
 Sr. Domingo Fontirroig Munar 
 
SECRETÀRIA DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TURISME  
 Sra. Antònia Mas Pichaco 
 
SECRETARI DE L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR  
 Sr. Jaume Agapit Segura Fuster 
 
ESCOLA D’HOTELERIA  
 
DIRECTORA DE L’ESCOLA D’HOTELERIA  
 Il·lma. Sra. M. Antònia Garcia Sastre 
 
DIRECTORS DE SERVEI  
 
DIRECTOR DEL SERVEI DE RECURSOS AUDIOVISUALS  
 Sr. Miquel Oliver Ribas 
 
DIRECTORA DEL SERVEI DE PUBLICACIONS I INTERCANVI CIENTÍFIC  
 Sra. Francesca Llabrés Segura 
 
DIRECTOR DEL SERVEI DE BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ  
 Sr. Miquel Pastor Tous 
 
DIRECTORA DEL SERVEI D’ACTIVITATS CULTURALS  
 Sra. Bàrbara Obrador Rosselló 
 
DIRECTOR DEL SERVEI DE COMUNICACIÓ  
 Sr. 
 



DIRECTORA DEL SERVEI DE RELACIONS INTERNACIONALS  
 Sra. M. Esther Garcia Buades 
 
DIRECTOR DEL SERVEI LINGÜÍSTIC  
 Sr. Ramon Bassa i Martí 
 
DIRECTOR DELS SERVEIS CIENTIFICOTÈCNICS  
 Sr. Sebastià Albertí Serrano 
 
DIRECTOR DEL SERVEI DE SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA I 
TELEDETECCIÓ  
 Sr. Maurici Ruiz Pérez 
 
DIRECTOR DEL CENTRE DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA 
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (CTI@UIB)  
 Sr. Antonio Sola Venteo 
 
DIRECTOR DEL SECRETARIAT TÈCNIC D’ACCÉS  
 Sr.  
 
 
DIRECTORS DE LABORATORI  
 
DIRECTOR DEL LABORATORI EN CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA  
 Sr. Antoni Pons Biescas 
 
DIRECTOR DEL LABORATORI DE BIOLOGIA MOLECULAR I NUTRICIÓ  
 Sr. Andreu Palou Oliver 
 
DIRECTOR DEL LABORATORI DE RECERCA I DOCUMENTACIÓ TURÍSTICA  
 Sr. Eugeni Aguiló Pérez 
 
DIRECTOR DEL LABORATORI D’INVESTIGACIÓ EN LITIASI RENAL  
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DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I JURÍDIQUES  
 Sra. C. Nativitat Juaneda Sampol 
 
COORDINADOR DELS PROGRAMES OFICIALS DE POSTGRAU DE L’ÀREA 
DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS I TECNOLOGIES  
 Sr. Ramon Mas Sansó 
 
COORDINADOR DELS PROGRAMES OFICIALS DE POSTGRAU DE L’ÀREA 
D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS  
 Sr. Camilo José Cela Conde 
 
RESPONSABLE DEL TÍTOL SUPERIOR DE TURISME  
 Sra. C. Natividad Juaneda Sampol 
 
RESPONSABLE DELS CURSOS DE POSTGRAU RELACIONATS AMB ELS 
ESTUDIS DE TURISME  
 Sr. Eugeni Aguiló Pérez 
 
RESPONSABLE DEL SERVEI DE INFORMACIÓ  
 Sra. Margalida Mas Barceló 
 
SUBDIRECTOR DEL CENTRE DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA 
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (CTI@UIB)  
 Sr.  
 
RESPONSABLE DE LA DIVISIÓ D’INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (DIT) DEL 
CENTRE DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE 
LES ILLES BALEARS (CTI@UIB)  
 Sr.  
 
RESPONSABLE DE LA DIVISIÓ DE SUPORT A LA GESTIÓ (DSG) DEL CENTRE 
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Sr. Alberto Ortiz Rodríguez 
 
CAP D’ESTUDIS DE MATEMÀTIQUES  
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 Sra. Rosario Molina Cayuela 
 
ADMINISTRADORA DE CENTRE DE L’EDIFICI GUILLEM CIFRE DE 
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 Sr. Luis Francisco Piña Saiz 
 
CAP DEL SERVEI DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTS  
 Sra. Antònia Fullana Puigserver 
 
CAP DEL SERVEI DE PATRIMONI, CONTRACTACIÓ I INFRAESTRUCTURA  
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2. Dades de l’alumnat 
 
2.1. Actuacions del Vicerectorat d’Estudiants 
 
A través del Vicerectorat d’Estudiants s’han impulsat les actuacions següents: 
 
Enfortiment de les relacions amb altres universitats i especialment amb les de 
l’àmbit de l’Institut Joan Lluís Vives. 
 
Coparticipació amb la Caixa de Balears, «Sa Nostra», per a la convocatòria de les 
beques per a ampliació d’estudis a l’estranger. 
 
Coparticipació amb la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, «la Caixa», per a 
la convocatòria de les beques per a ampliació d’estudis a l’estranger. 
 
Coparticipació amb el Club Elsa per a la convocatòria d’ajuts a alumnes amb 
necessitats econòmiques. 
 
Manteniment del programa Amics i Amigues de la UIB. 
 
Elaboració de l’agenda de l’estudiant amb la Cadena SER. 
 
Continuació del Programa d’Orientació Educativa i d’Assessorament Personal de 
la UIB (PROA) 
 
23 de febrer de 2006. Presentació de l’exposició La Bressola. 
 
Col·laboració amb la Fundació Ausiàs March per a la convocatòria dels Premis 
Octubre, que se celebren anualment a València. 
 
2 de març de 2006. Presentació del Diccionari sànscrit-català. 
 
24 de maig de 2006. Acte de presentació del Llibre d’estil per als mitjans de 
comunicació orals i escrits, conjuntament amb el Consell de Mallorca. 
 
 
 



2005-2006 
2.2. Alumnes matriculats 

 
Administració i Direcció d'Empreses 687 
Arquitectura Tècnica 312 
Biologia 461 
Bioquímica 36 
Ciències Empresarials (Palma) 1187 
Ciències Empresarials (Eivissa) 131 
Ciències Empresarials (Menorca) 78 
Dret 775 
Dret (Eivissa) 10 
Dret (Menorca) 10 
Economia 387 
Educació Social 229 
Educació Social (virtual) 41 
Enginyeria Tècnica Industrial, Electrònica Industrial 201 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió  402 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 270 
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, Telemàtica 196 
Enginyeria en Informàtica 134 
Enginyeria Tècnica Agrícola, Hortofructicultura 121 
Filologia Anglesa 181 
Filologia Catalana 94 
Filologia Hispànica  117 
Filosofia 152 
Física  115 
Fisioteràpia 284 
Geografia 125 
Història  237 
Història de l'Art 281 
Infermeria (Palma) 414 
Infermeria (Eivissa) 70 
Infermeria (Menorca) 56 
Matemàtiques 73 
Mestre (Palma) 1249 
Mestre (Eivissa) 57 
Mestre (Menorca) 51 
Pedagogia 392 
Psicologia 477 
Psicopedagogia (Palma) 88 
Psicopedagogia (Eivissa) 13 
Psicopedagogia (Menorca) 11 
Química 184 
Treball Social 359 
Turisme 854 
  



Total: 11.602
  
Turisme (títol propi) 21 
Graduat en Estudis Immobiliaris (títol propi) 15 
Graduat en Seguretat i Ciències Policials (Palma) 96 
Graduat en Seguretat i Ciències Policials (Eivissa) 13 
Graduat en Seguretat i Ciències Policials (Menorca) 11 
  
Total: 

156 
 

CENTRES ADSCRITS 
 
Escola Universitària de Relacions Laborals  
  
Relacions Laborals 508 
  
Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez  
  
Comunicació Audiovisual 50 
Mestre 794 
Periodisme 48 
  
Escola Universitària de Turisme del CIEiF  
  
Turisme 153 
  
Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno  
  
Turisme (Palma) 181 
Turisme (Menorca) 53 
  
Total: 1787 
  
TOTAL ALUMNES 13.545 

 
 



 
 
2.3. ALUMNES QUE ACABEN ELS ESTUDIS  
 
Aquesta relació correspon als alumnes que varen finalitzar els estudis el curs 2004-
2005. 

 
Administració i Direcció d'Empreses 55 
Arquitectura Tècnica 1 
Biologia 40 
Bioquímica 32 
Ciències Empresarials 110 
Dret 84 
Economia 58 
Educació Social 34 
Enginyeria Tècnica Agrícola, Hortofructicultura i Jardineria   
Enginyeria Tècnica Industrial, Electrònica Industrial 11 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió  47 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 30 
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, Telemàtica 21 
Enginyeria en Informàtica 19 
Filologia Catalana 18 
Filologia Hispànica  21 
Filosofia 18 
Física  9 
Fisioteràpia 41 
Geografia 22 
Història  28 
Història de l'Art 24 
Infermeria 103 
Matemàtiques 5 
Mestre 274 
Pedagogia 64 
Psicologia 62 
Psicopedagogia 36 
Química 23 
Treball Social 42 
Turisme 101 
  
Total: 1.433 
  
Títol Superior de Turisme (títol propi) 8 
Graduat en Estudis Immobiliaris   
Total: 8 

 
  
 



 
CENTRES ADSCRITS 

 
Escola Universitària de Relacions Laborals  
  
Relacions Laborals 65 
  
Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez  
  
Mestre 158 
  
Escola Universitària de Turisme del CIEiF  
  
Turisme 35 
  
Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno  
  
Turisme 135 
  
Total: 393 

 
 



2.5. ALUMNES COL·LABORADORS 
 
La figura de l’alumne col·laborador es va regular mitjançant l’Acord normatiu del dia 23 de 
setembre de 1999 per tal de fer participar els estudiants en les tasques de recerca de la 
Universitat. En virtut d’aquest acord es preveuen dos tipus d’alumnes col·laboradors: 
 a) Alumne col·laborador en tasques d’investigació, lligat a facultats i escoles (tipus a). 
 b) Alumne col·laborador en tasques d’investigació i pràctiques, lligat a serveis (tipus b). 
El 14 de juny de 2004 el Consell de Govern va aprovar una nova normativa d’alumnes 
col·laboradors, per Acord normatiu 6892/2004, que regeix els criteris de selecció d’alumnes 
col·laboradors a partir del curs 2004-2005, en substitució de l’anterior, tot i que es mantenen els 
dos tipus a) i b) d’alumnes col·laboradors. 
 
D’acord amb aquesta normativa, el Consell de Direcció el dia 21 de juny de 2005 convoca places 
d’alumnes col·laboradors per a l’any acadèmic 2005-2006 i aprova les quantitats que s’hi 
destinaran. Les disponibilitats pressupostàries són de 66.240 euros, i 42.120 euros corresponen al 
tipus a), i 24.120 euros, al tipus b). 
 
Els alumnes seleccionats per a aquest any acadèmic es distribueixen de la manera següent: 
 
Alumnes col·laboradors tipus a) i b)  
 
Tipus a) 
Facultat de Ciències, 65 alumnes 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, 19 alumnes 
Facultat de Dret, 7 alumnes 
Facultat d’Educació, 18 alumnes 
Facultat de Filosofia i Lletres, 20 alumnes 
Facultat  de Psicologia, 9 alumnes 
Escola Universitària d’Infermeria, 3 alumnes 
Escola Politècnica Superior, 17 alumnes 
Escola Universitària de Turisme, 3 alumnes 
 
Tipus b) 
44 alumnes 
 
Així mateix han participat sis alumnes col·laboradors al Servei de Biblioteca i Documentació. 
 



2.6. Becaris      
Any acadèmic 2005-2006 
 
 

    

 Nombre Nombre 
de 

 Total de 

Ensenyaments d'alumnes beques Renúncies sol·licituds 
 becaris denegades   
     
Facultat de Ciències 175 44 1 130 
Facultat de Dret 63 19   44 
Facultat d'Educació 457 101 1 355 
Facultat de C. Econòmiques i 
Empresarials 

101 28   73 

Facultat de Filosofia i Lletres 244 64 2 178 
Facultat de Psicologia 77 22   55 
Escola Politècnica Superior 252 70 1 181 
Escola Univ. de C. Empresarials 97 29 1 67 
Escola Univ. d'Infermeria i Fisioteràpia 205 49 1 155 
Escola Univ. de Turisme 120 29 1 90 
Escola Univ. de Relacions Laborals  29 19   10 
Centre d’Ensenyament Superior Alberta 
Giménez 

184 55   129 

Esc. Univ. de Turisme del C. Ins. 
d'Eivissa i Formentera 

29 9   20 

Esc. Univ. de Turisme Felipe Moreno 26 11   15 
TOTAL 2059 549 8 1502 
 



 
 
 

3.2. Personal docent 
Places dels cossos docents universitaris que es proveiran mitjançant concurs d’accés 
entre habilitats 
 
 
 
 

DEPARTAMENT CU TU CEU TEU TOTAL 
 
Biologia 
 

 
 

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

 
Ciències de la Terra 
 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
Dret Privat 
 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

 
Economia de l’Empresa 
 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

 
Filologia Espanyola, Moderna i 
Llatina 
 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

 
Física 
 

 
- 

 
1 

 
- 

 
2 

 
3 

 
Pedagogía i Didàctiques Específiques 
 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
Química 
 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 



PLACES DOTADES

       DEPARTAMENTS NUMERARIS INTERINS CONTRACTATS

CU CU TU TU CEUCEUTEU TEU TP CU TU CEUTEU AJ AJ Aj.U.Aj.U. Aj. P.contr.P.Col. As. As. As
(setembre de 2006) TC TP TC TP TC TP TC 6 H 4 H DR 2n.p1r.p. EU Dr. 6h. 4h. 3h
B. Fonamental i CS 2 7 6 8 1 1 1 2 5
Infermeria i Fisiot. 2 14 7 7 14 11 35
Biologia 7 15 3 9 1 1 1 4 3 4 10
C. Històriques i TA 8 16 8 1 6 4 1
C. Matemàtiques i I 10 15 6 31 1 4 3 1 1 11 10 11 11
Dret Privat 6 3 13 1 1 1 1 1 1 1 3 12
Dret Públic 8 10 2 3 1 2 3 2 1 1 11
Econ. de l'Empresa 2 9 3 17 1 1 2 2 1 1 1 6 8 13
Econ. Aplicada 4 13 1 18 2 1 1 5 1 2 6
Fil. Catalana i LG 6 9 1 4 1 1 4 3 4

Fil. Esp., Mod. i L. 4 8 4 14 12 7 4 12
Filosofia 2 10 1 5 1 3 2 4 5 5
Física 10 20 1 1 8 3 5 1 1 1 9 4 3 2
C. de la Terra 4 10 3 7 1 1 8
Pedag. i Did. Esp. 5 3 2 9 1 4 8 13 10
Pedag. Apl. I Ps.Ed 3 10 4 10 3 11 11 23
Psicologia 2 16 1 7 2 4 1 1 2 2 10
Química 9 17 1 1 3 1 1 2 3

TOTAL GLOBAL 92 3 201 5 39 0 174 1 1 1 16 0 20 25 16 1 1 3 10 42 85 87 18



      ANY ACADÈMIC  2005-2006

DEPARTAMENT TU Ajudant Ajudant P.Contr. P.Col.lab. Visitant As. As. As. TOTAL TOTAL TOTAL
interins Dr. Dr. 6h. 4h. 3h. INTERINS CONTRACT. GENERAL

BIOLOGIA 2 3 0 5 5
C. HISTÒRIQUES I T. DE LES ARTS 1 1 0 2 2
C. MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA 3 7 2 1 1 0 14 14
DRET PRIVAT 1 1 1 1 1 3 4
DRET PÚBLIC 1 1 1 1 1 0 5 5
ECONOMIA DE L'EMPRESA 2 1 0 3 3
ECONOMIA APLICADA 1 1 3 9 0 14 14
FILOLOGIA CATALANA I L. G. 1 1 4 0 6 6
FILOLOGIA ESPANYOLA, MOD. I L. 1 6 0 7 7
FILOSOFIA I TREBALL SOCIAL 1 1 3 0 5 5
FÍSICA 5 1 2 0 8 8
CIÈNCIES DE LA TERRA 1 0 1 1
PEDAG. I DID. ESPECIFIQUES 3 5 4 3 0 15 15
PEDAG. APLIC. I PSICOL. EDUCACIÓ 2 1 3 8 0 14 14
PSICOLOGIA 2 1 1 1 0 5 5
QUÍMICA 3 1 0 4 4
BIOLOGIA FONAMENTAL I C. S. 1 1 1 0 3 3
INFERMERIA I FISIOTERÀPIA 3 14 0 17 17
TOTAL 1 17 7 1 17 0 10 24 55 1 131 132

L'estadística del curs 2004-05 s'ha obert amb la convocatòria de places de 17.09.05 i s'ha tancat amb la convocatòria de 21.09.06.



 
3.3 PRESES DE POSSESSIÓ  
 
Relació de membres del personal docent que varen prendre possessió durant el curs 2005-
2006 
 

Femenia Marroig, Antòni 
 

TU Enginyeria Química 25-01-06 

González Pérez, Jesús M. 
 

TU Análisis Geogràfica Regional 01-02-06 

Balle Monjo, Salvador 
 

CU Física Aplicada 02-02-06 

Carrero Santamaría, Eduardo 
 

TU Història de l’Art 27-02-06 

 



4. Activitat acadèmica    
    

   4.1. Oferta d’estudis i de places de la 
Universitat de les Illes Balears    

    NOMBRE DE NOMBRE DE 

ENSENYAMENTS: OFERTA DE  SOL·LICITUDS SOL·LICITUDS 

ESTUDIS DE PRIMER I SEGON CICLE PLACES. CONV. JUNY CONV. SETEMBRE 

  CURS 2005-2006 1a PREFERÈNCIA 1a PREFERÈNCIA 

Biologia  
Comunicació Audiovisual (adscrita) 50 91 21
Dret  
Dret (Eivissa) 25 16 1
Dret (Menorca) 25 12 
Economia  
Filologia Anglesa  
Filologia Catalana  
Filologia Hispànica  
Filosofia  
Física  
Geografia  
Història  
Història de l'Art  
LADE  
Matemàtiques  
Pedagogia  
Periodisme (adscrita) 50 97 
Psicologia 110 152 42

Química  
    
    
    

    NOMBRE DE NOMBRE DE 

ENSENYAMENTS: OFERTA DE SOL·LICITUDS SOL·LICITUDS 

ESTUDIS DE PRIMER CICLE PLACES. CONV. JUNY CONV. SETEMBRE 

  CURS 2005-2006 1a PREFERÈNCIA 1a PREFERÈNCIA 

Arquitectura Tècnica 80 225 11



Educació Social 60 70 15
Educació Social (Virtual) 60 26 
Empresarials  
Empresarials (Seu d’Eivissa)  
Empresarials (Seu de Menorca)  

ET Agrícola, esp. Hortofructicultura i Jardin.  
ET Industrial. esp. Electrònica Ind. 80 85 17
ET Informàtica de Gestió 105 67 18
ET Informàtica de Sistemes 105 82 11
ET Telemàtica  

Fisioteràpia 80 301 13
Infermeria 110 264 17

Infermeria (Eivissa) 18 19 
Infermeria (Menorca) 15 15 22
Mestre, Educació Especial 40 133 5
Mestre, Educació Especial (AG)  
Mestre, Educació Especial (Eivissa)  25 60 2
Mestre, Educació Especial (Menorca) 25 25 6
Mestre, Educació Física 60 196 32
Mestre, Educació Física (AG)  
Mestre, Educació Infantil 60 318 26
Mestre, Educació Infantil (AG)  
Mestre, Educació Musical 55 42 39
Mestre, Educació Musical (AG)  
Mestre, Educació Primària 40 68 8
Mestre, Educació Primària (AG)  
Mestre, Llengua Estrangera 55 87 5
Mestre, Llengua Estrangera (AG)  
Relacions Laborals  
Treball Social  
Turisme  

Turisme, Felipe Moreno (Maó) 70 12 2
Turisme, Felipe Moreno (Palma) 225 25 13
 
 
* Al setembre no s’ofereixen places. 



4.1.1. RELACIÓ D’ESTUDIS OFICIALS 
2005-2006 
ESTUDIS DE CICLE CURT (DIPLOMATURES, ENGINYERIES TÈCNIQUES I 
ARQUITECTURA TÈCNICA) 
 
Diplomatures: 
Ciències Empresarials (Palma, Eivissa i Menorca) 
Educació Social i Educació Social Online 
Fisioteràpia 
Infermeria (Palma, Eivissa i Menorca) 
Relacions Laborals (escola adscrita) 
Treball Social 
Turisme 

Escola Universitària de Turisme (Palma) 
Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d’Eivissa i Formentera (escola 

adscrita) 
Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno a Palma i Maó (escola adscrita) 

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



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



 J J J J J J J

Arquitectura Tècnica 5,51* 5,8 7,5 1,603 5 80

Comunicació Audiovisual (CES Alberta Giménez) 5 5 5 1,48 50

Dret (Menorca) 5 5,2 1 25

Dret (Eivissa) 5 5,1 1,307 25

Educació Social Online 5 5 5,5 1,23 5 60

Educació Social 5 5 6,15 1,64 5 60

ET en Informàtica de Gestió 5 5 5 1 105

ET en Informàtica de Sistemes 5 5 5 1 105

ET Industrial. Esp. Electrònica Industrial 5 5 5 1,55 80

Fisioteràpia 6,04* 7,8 6,75 2,25 5 80

Infermeria 5,5* 7,3 6,75 1,85 1 110

Infermeria (Eivissa) 5,259 7 6,6 2,045 18

Infermeria (Menorca) 5 6,8 6,05 1,6 5 15

Mestre: Educació Especial 5,95 7,5 6,25 2,211 5 40

Mestre: Educació Física 5,94 6,6 6,45 1,84 60

Mestre: Educació Infantil 6,18 8,1 6,65 2,13 5 60

Mestre: Educació Musical 5 5 6,65 1,625 55

Mestre: Educació Primària 5,74 6,5 8,3 1,916 40

Mestre: Llengua Estrangera 5,52 5 7 1,94 5 55

Mestre: Educació Especial (Eivissa) 5,48 7,2 6,4 2,44 25

Mestre: Educació Especial (Menorca) 5 5 7,15 3,03 25

Periodisme (CES Alberta Giménez) 5 5 5 1,722 50

Psicologia 5 5 6,4 1,67 110

Turisme (Felipe Moreno) 5 5 5 225
Turisme (Felipe Moreno, Maó) 5 5 5 70

* Amb opció concordant.

           No hi ha sol·licituds

Administració i Direcció d'Empreses Història

Biologia Història de l'Art  

Ciències Empresarials Matemàtiques  

Ciències Empresarials (Eivissa-Formentera) Mestre: Educació Especial (A. Giménez)  

Ciències Empresarials (Menorca) Mestre: Educació Física (A. Giménez)  

Dret Mestre: Educació Infantil (A. Giménez)  

Economia Mestre: Educació Musical (A. Giménez)  

ET Agrícola, esp. en Hortofruct. i Jardineria Mestre: Educació Primària (A. Giménez)

ET de Telecomunicació, esp. en Telemàtica Mestre: Llengua Estrangera (A. Giménez)

Filologia Anglesa Pedagogia  

Filologia Catalana Química  

Filologia Hispànica Relacions Laborals   

Filosofia Treball Social

Física Turisme

Geografia Turisme (Consell Insular d'Eivissa i Formentera)

Estudis sense limitació de places
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4.1.2. OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL DEL CURS ACADÈMIC 2005-2006
(les notes de tall corresponen al segon procés de preinscripció de juny)
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4.2. Activitats de postgrau 
Estudis de postgrau 
 
4.2.1. Estudis oficials de postgrau 
 
Durant el curs 2005-2006 l’activitat relacionada amb els estudis oficials de postgrau ha 
experimentat un notable impuls a conseqüència del desenvolupament del Reial decret 
56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els nous estudis oficials de postgrau. 
 
L’Ordre del conseller d’Educació i Cultura del 16 de novembre de 2005 va establir el 
procediment per a l’autorització d’estudis oficials de postgrau a les Illes Balears. Aquest 
procediment es va resoldre amb la publicació del Decret 18/2006, de 3 de març, pel qual 
s’autoritza la implantació de programes oficials de postgrau a la Universitat de les Illes 
Balears, modificat pel Decret 64/2006, de 7 de juliol. 
 
Els decrets esmentats autoritzen la implantació a la UIB dels programes oficials de 
postgrau que figuren a continuació i també l’expedició dels títols que hi corresponen: 
 
1. Programa d’Humanitats i Ciències Socials 
 

a) Màster en cognició i evolució humana. 
Interdepartamental, entre 60 i 120 crèdits ECTS segons la formació prèvia de 
l’estudiant, orientació acadèmica, professional i investigadora, dóna accés als 
estudis oficials de doctorat. 
b) Doctor per la Universitat de les Illes Balears dins el Programa d’Humanitats i 
Ciències Socials. 

 
2. Programa de Ciències Experimentals i Tecnologies 
 

a) Màster en tractament matemàtic de la informació. 
Departamental, 60 crèdits ECTS, orientació investigadora, dóna accés als estudis 
oficials de doctorat. 
b) Màster en tecnologies de la informació i de les comunicacions. 
Departamental, 60 crèdits ECTS, orientació investigadora, dóna accés als estudis 
oficials de doctorat. 
c) Màster en ciència i tecnologia química. 
Departamental, entre 60 i 120 crèdits ECTS depenent de la formació prèvia de 
l’estudiant, orientació acadèmica i investigadora, dóna accés als estudis oficials de 
doctorat. 
d) Màster en física. 
Departamental, entre 60 i 120 crèdits ECTS depenent de la formació prèvia de 
l’estudiant, orientació investigadora, dóna accés als estudis oficials de doctorat. 
e) Màster en biologia de les plantes en condicions mediterrànies. 
Interuniversitari, entre 90 i 120 crèdits ECTS depenent de la formació prèvia de 
l’estudiant, orientació professional i investigadora, dóna accés als estudis oficials de 
doctorat. 
f) Màster en microbiologia. 
Departamental, 60 crèdits ECTS, orientació acadèmica, professional i investigadora, 
dóna accés als estudis oficials de doctorat. 



g) Doctor per la Universitat de les Illes Balears dins el Programa de Ciències 
Experimentals i Tecnologies. 

 
3. Programa de Ciències Econòmiques i Jurídiques 
 

a) Màster en economia del turisme i del medi ambient. 
Departamental, 90 crèdits ECTS, orientació acadèmica i investigadora, dóna accés 
als estudis oficials de doctorat. 
b) Doctor per la Universitat de les Illes Balears, dins el Programa de Ciències 
Econòmiques i Jurídiques. 

 
Durant aquest curs s’ha publicat l’Acord normatiu 7563/2006, de 16 de juny, pel qual 
s’aprova, per primera vegada, un calendari específic dels estudis oficials de postgrau, 
per a l’any acadèmic 2006-2007. D’acord amb aquest calendari, es fixa el termini de 
preinscripció del 19 de juny al 15 de setembre de 2006. El termini de matrícula 
ordinària és del 18 de setembre al 18 d’octubre, ambdós inclosos, amb caràcter general. 
Amb caràcter extraordinari, i consultats prèviament els directors de les titulacions, es 
pot autoritzar la matrícula d’estudiants fora dels terminis preestablerts. 
 
A banda de la implantació dels nous estudis de postgrau, s’ha de fer referència a la 
publicació de l’Acord normatiu 7543/2006, de 3 de maig, pel qual es crea el Centre 
d’Estudis de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears (CEP), les instal·lacions del 
qual s’han ubicat a l’edifici Cas Jai del campus universitari. El CEP s’ha dotat amb 
recursos materials i humans. Aquests darrers consisteixen en dues places de responsable 
d’àrea i dues de cap de negociat, que depenen funcionalment de la direcció del Centre, 
la qual assumeix la vicerectora de Postgrau mentre no es designi el director.  
 
La creació del CEP es justifica en el marc del procés de conformació de l’espai europeu 
d’educació superior i d’investigació, com una contribució a l’impuls, el 
desenvolupament, la coordinació i la gestió de l’oferta dels estudis de postgrau i 
formació continuada a la UIB.  
 
El CEP assumeix un model centralitzat de gestió acadèmica i administrativa dels estudis 
de postgrau, que condueixen a l’expedició dels títols oficials de màster i de doctor, per 
tal d’optimitzar recursos i obtenir la màxima eficàcia en la gestió d’un ensenyament 
caracteritzat per la transversalitat, la mobilitat, la flexibilitat i el dinamisme, ateses, a 
més, la definició territorial i interinsular i les dimensions de la UIB, tant pel que fa a 
l’oferta d’estudis oficials i propis com al nombre d’alumnes matriculats. 
 
A més de l’Acord normatiu que crea el CEP, la regulació dels estudis oficials de 
postgrau s’ha completat durant el curs 2005-2006 amb la publicació de l’Acord 
normatiu 7544/2006, de 3 de maig, pel qual s’aprova la normativa dels estudis oficials 
de postgrau de la Universitat de les Illes Balears, d’una banda; i, de l’altra, de l’Acord 
executiu 7546/2006, de 16 de maig, pel qual s’estableix el procediment per a la 
implantació dels crèdits ECTS en els nous títols oficials de postgrau. 
 
Per resolucions del Rectorat del dia 1 de febrer de 2006 es varen nomenar els 
coordinadors dels programes oficials de postgrau. Els coordinadors esmentats són els 
següents: 
 



1) Programa de Ciències de la Salut i del Comportament: professora 
Victòria Ferrer Pérez. 

2) Programa de Ciències Econòmiques i Jurídiques: professora C. Natividad 
Juaneda Sampol. 

3) Programa de Ciències Experimentals i Tecnologies: professor Ramon 
Mas Sansó. 

4) Programa d’Humanitats i Ciències socials: professor Camilo José Cela 
Conde. 

 
D’altra banda, la Resolució del Rectorat de dia 3 de maig de 2006 modifica la 
composició de la Comissió d’Estudis de Postgrau, establerta per l’Acord normatiu 
7229/2005, de 5 de maig, ja que substitueix un membre de la Comissió. En 
conseqüència, la composició d’aquesta comissió és la següent: 
 

a) El vicerector responsable dels estudis de postgrau, o persona que delegui, que la 
presidirà: Dra. Mercè Gambús Saiz. 

b) Deu vocals elegits pel Consell de Govern de la UIB entre professors doctors 
permanents a temps complet, per un període de quatre anys; tot això sens 
perjudici de les exigències mínimes a què fa referència la legislació vigent en 
cada moment. Aquests vocals han de representar els àmbits de coneixement 
següents: 

 
Ciències Experimentals: Dra. Josefa Donoso Pardo i Dr. Maurici Mus 
Amézquita. 
Ensenyaments Tècnics: Dr. Ramon Mas Sansó. 
Infermeria i Fisioteràpia: Dr. Antoni Aguiló Pons. 
Psicologia: Dra. Victòria Ferrer Pérez. 
Humanitats: Dr. Camilo J. Cela Conde i Dr. Joan Mas Vives. 
Ciències Jurídiques: Dr. José Á. Torres Lana. 
Ciències Econòmiques: Dra. C. Natividad Juaneda Sampol. 
Ciències de l’Educació: Dra. M. Teresa Adame Obrador. 

 
c) Dos membres del personal d’administració i serveis de la UIB i de la FUEIB, un 

per cada entitat, designats pel vicerector responsable dels estudis de postgrau. 
Els dos vocals tindran veu però no vot: Sra. Consuelo Hernández Guerra i Sra. 
Margalida Furió Caldentey. 

 
Per acabar, cal destacar la posada en marxa de la segona convocatòria d’estudis oficials 
de postgrau per al curs 2007-2008, que es va engegar dia 8 de maig. Dia 12 de juny es 
varen publicar les propostes seleccionades, que tenen fins al dia 15 de setembre de 2006 
com a data límit per presentar els plans d’estudis oficials de màster i/o doctorat. El 
proper 15 de novembre finalitza el termini per a la presentació de les sol·licituds 
d’autorització de nous estudis davant la Conselleria d’Educació i Cultura. 



4.3. Títols propis 
La normativa sobre títols propis de la Universitat de les Illes Balears, aprovada el 18 de 
desembre de 2001, estableix la tipologia següent: 

a) Títols propis de grau: curs de primer cicle, estudi de primer cicle i estudi de 
segon cicle. 
b) Títols propis de postgrau: expert universitari, especialista universitari i màster 
universitari. 
c) Itineraris d’especialització. 
d) Títols progressius: tècnic universitari. 
e) Títols de formació bàsica: curs d’actualització professional, diploma i diploma 
universitari. 
 

Aquesta normativa va ser modificada parcialment el 28 de setembre de 2004. La 
modificació afecta els títols propis de postgrau, que són regulats de forma separada de la 
resta de títols. Es manté la mateixa tipologia  expert universitari, especialista universitari i 
màster universitari  i el nombre de crèdits de què han de constar com a mínim. La 
modificació afecta els requisits d’accés, el pla d’estudis, l’avaluació, com també la 
tramitació de les propostes, que hauran de ser sotmeses a la Comissió d’Estudis de Postgrau, 
òrgan de nova creació, que les elevarà al Consell de Direcció i al Consell de Govern, sobre 
la conveniència d’establir els cursos i, si escau, per a l’aprovació d’aquests. Així mateix 
s’estableixen dues convocatòries anuals, i la data límit de presentació és el final dels mesos 
de gener i de maig. En el supòsit de cursos ja impartits en anys anteriors que es vulguin 
reeditar sense modificacions, la dita comissió podrà autoritzar-los sense tramitar-ne una 
nova aprovació. 
 



FORMACIÓ DE POSTGRAU I ESPECIALITZACIÓ PROFESSIONAL A LA UIB 2005-2006

 EXPERTS UNIVERSITARIS PRESENCIALS Crèdits Alumnes
II Expert Universitari en Dret de Família 12 51
III ExU en Relacions Laborals i Seguretat Social 10,4 17
I ExU en Riscs i Prevenció en l'Àmbit de les Emergències 12 1
I ExU en Gestió i Coordinació d'Emergències 13 3
I ExU en Intervenció en Maltractament Infantil 10 32

TOTAL 57,4 104

EXPERTS UNIVERSITARIS A DISTÀNCIA Crèdits Alumnes
ExU en disciplina escolar: prevenció i intervenció per a la millora de la convivència 10 5
ExU en atenció a la diversitat en educació secundària 10 11
ExU en resolució de conflictes juvenils d'àmbit general 10 5
ExU en resolució de conflictes juvenils: especialització en àmbit escolar 15 5
ExU en resolució de conflictes juvenils: especialització en àmbit familiar 15 1

TOTAL 60 27

ESPECIALISTES UNIVERSITARIS PRESENCIALS Crèdits Alumnes
VIII EU Medicina Estètica: Aspectes Mèdics 24 48
VIII EU Medicina Estètica: Aspectes Intervencionistes 21,5 46
I EU en Mediació de Conflictes Familiars 31 42
II EU en Gestió d'Empreses per a no Economistes 20,5 18
X EU en Dret Urbanístic i Ordenació del Territori 26,0 31
V EU en Gestió Empresarial: Qualitat i  Medi Ambient  25,0 10
II EU en Tecnologia Educativa: Disseny i Realització de Mitjans Didàctics 30,0 5
I Especialista Universitari en Organització d'Esdeveniments Corporatius 20,0 4
I Especialista Universitari en Direcció d'Esdeveniments Corporatius 29,0 0
I EU en Gestió i Direcció  d'Emergències i Protecció Civil 25 27
I EU en Guió i Producció de Continguts Televisius 20,5 20
I EU en Direcció de Serveis Clínics i Assistencials 23,9 41
I EU en Assessoria Nutricional 22,5 59

TOTAL 318,9 351

ESPECIALISTES UNIVERSITARIS A DISTÀNCIA Crèdits Alumnes
EU  en gestió i polítiques culturals 21,0 30
EU en resolució de conflictes juvenils 26,0 3
EU en resolució de conflictes juvenils:àmbit escolar i familiar 20,0 3
EU en resolució de conflictes juvenils: àmbit escolar i comunitari 21,0 2
EU en gestió d'empreses financeres (2n any) 41,6 90

TOTAL 129,6 128



MÀSTERS UNIVERSITARIS PRESENCIALS Crèdits Alumnes
VII MU en Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement (a distància) 60 9
II MU en Economia del Turisme i del Medi Ambient 60 14
VIII MU en Medicina Estètica 57 36
XII MU en Hisenda Pública, Sistema Impositiu i Procediments Tributaris 50,0 48
II MU en Mediació Familiar 53,0 43
XI MU en Gestió Turística 58,0 23
VII MU en Direcció d'Empreses de Serveis 57,5 25
VIII MU en Salut Laboral 60,0 13
VIII MU en Gestió Empresarial Qualitat  i Medi Ambient 55,0 11
I MU en Disseny i Implementació de Xarxes CISCO 20,0 0
I MU en Nutrició Comunitària 51,5 0
I MU en Organització i Direcció d'Esdeveniments Corporatius 50,0 5

TOTAL 632 227

ALTRES CURSOS PRESENCIALS Hores Alumnes
Curs de Fotografia Digital 25 15
Curs de Càmera Digital 25 15
Curs de Periodisme Digital 25 17
Curs d'Anglès Bàsic 25 12
Curs d'Anglès Avançat 25 12
Curs de Veu 25 18
Curs per als majors de 25 anys 252 179
Drets humans i protecció dels grups més vulnerables 40 45
Perspectiva de gènere en la coop. al desenvolupament 20 44
Comptabilitat per a ONGD 40 12
Reducció de l'estrès en l'àmbit sanitari 30 22
Reducció de l'estrès en professionals 30 21
Diploma Universitari en Direcció de Petites i Mitjanes Empreses (Menorca) 200 59
Nutrició Esportiva (2 cr llc) 20 58
Estils de Vida i Salut II (2,5 cr llc) 25 28
Mechanisms of Antimicrobial Resistance. A Practical Approach. 6th workshop 30 24
Suport Vital Avançat per a Infermeria 20 30
Diploma en Iniciació a la Gestió d'Empreses Financeres 82 50

TOTAL 939 661

ALTRES CURSOS A DISTÀNCIA Hores Alumnes
Curs d'actualització professional: Com dirigir i motivar equips de treball 60 25
Curs d'actualització professional en resolució de conflictes juvenils àmbit familiar 50 1
Curs d'actualització professional: Formació de pares i educadors en el maneig de 50 19
Diploma en Iniciació a la Gestió d'Empreses 82 47

TOTAL 242 92



TIPUS DE CURS ALUMNES
ALUMNES CURSOS PRESENCIALS 1343
ALUMNES CURSOS A DISTÀNCIA 247

TOTAL 1590

TIPUS DE CURS HORES
HORES CURSOS PRESENCIALS 1947,3
HORES CURSOS A DISTÀNCIA 431,6

TOTAL 2378,9

% D'ALUMNES SEGONS MODALITATDEL CURS

84%

16%

ALUMNES CURSOS PRESENCIALS ALUMNES CURSOS A DISTÀNCIA

% HORES SEGONS MODALITAT CURS 

82%

18%

HORES CURSOS PRESENCIALS HORES CURSOS A DISTÀNCIA



TIPUS DE CURS HORES ALUMNES
EXPERT UNIVERSITARI 1174 131
ESPECIALISTA UNIVERSITARI 4485 479
MÀSTER UNIVERSITARI 6320 227
ALTRES CURSOS 1181 753
TOTAL 13160 1590

131

479

227

753

ALUMNES PER TIPUS DE CURS

EXPERT UNIVERSITARI ESPECIALISTA UNIVERSITARI
MÀSTER UNIVERSITARI ALTRES CURSOS



Alumnes lliures i oficials

Curs acadèmic:   2005-2006
Convocatòria:    juny
Alumnes de LOGSE
Total matriculats: 2.521

Matriculats opció* Aprovats Suspesos No presentats
Opció Total Dones Total Dones Total Dones Total Dones
K - Cientificotecnològica 613 181 547 161 66 20 0 0
L - Ciències de la salut 646 424 580 378 62 43 4 3
M - Ciències socials 874 617 801 559 66 52 7 6
N - Humanitats 334 270 310 252 23 17 1 1
O - Arts 105 71 100 68 4 3 1 0
Total 2.572 1.563 2.338 1.418 221 135 13 10

Percentatges
Matriculats opció Aprovats Suspesos No presentats

Opció Total Dones Total Dones Total Dones Total Dones
K - Cientificotecnològica 23,83% 7,04% 21,27% 6,26% 2,57% 0,78% 0,00% 0,00%
L - Ciències de la salut 25,12% 16,49% 22,55% 14,70% 2,41% 1,67% 0,16% 0,12%
M - Ciències socials 33,98% 23,99% 31,14% 21,73% 2,57% 2,02% 0,27% 0,23%
N - Humanitats 12,99% 10,50% 12,05% 9,80% 0,89% 0,66% 0,04% 0,04%
O - Arts 4,08% 2,76% 3,89% 2,64% 0,16% 0,12% 0,04% 0,00%
Total 60,77% 90,90% 55,13% 8,59% 5,25% 0,51% 0,39%

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

4.4.1. Proves d'accés a la Universitat



Matriculats opció Aprovats Suspesos No presentats
Opció Total Dones Total Dones Total Dones Total Dones
Cientificotecnològica 52 13 16 2 20 4 16 7
Ciències de la salut 116 84 36 24 54 43 26 17
Humanitats 118 76 59 38 40 26 19 12
Ciències socials i jurídiques 240 140 111 63 77 54 52 23
Total 526 313 222 127 191 127 113 59

Percentatges
Matriculats opció Aprovats Suspesos No presentats

Opció Total Dones Total Dones Total Dones Total Dones
K - Cientificotecnològica 9,89% 2,47% 3,04% 0,38% 3,80% 0,76% 3,04% 1,33%
L - Ciències de la salut 22,05% 15,97% 6,84% 4,56% 10,27% 8,17% 4,94% 3,23%
M - Ciències socials 45,63% 26,62% 21,10% 11,98% 14,64% 10,27% 9,89% 4,37%
N - Humanitats 22,43% 14,45% 11,22% 7,22% 7,60% 4,94% 3,61% 2,28%
Total 59,51% 42,21% 24,14% 36,31% 24,14% 21,48% 11,22%

Convocatòria de 2005

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



4.5. Campus Extens 
Any acadèmic 2005-2006 
 

•  Ubicació 
Aulari 

Campus universitari 

Cra. de Valldemossa, km 7.5 

E-mail: <campusextens@uib.es> 

Pàgina web: <http://campusextens.uib.es> 

 

•  Direcció 
Campus Extens: 

Dra. Rosa Isabel Rodríguez (TU del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de 
l’Educació) 

Tel.: 971 17 20 11 

E-mail: <rosabel.rodriguez@uib.es> 

 

Seus universitàries a Menorca i Eivissa i Formentera: 

Dra. Maria Llompart Bibiloni (TEU del Departament d'Economia de l'Empresa) 

Tel.: 971 17 25 16 

E-mail: <maria.llompart@uib.es> 

 

•  Personal 
Persones contractades: 

Fixes 

— Marina Arrabal (Seu universitària d’Eivissa i Formentera) 

— Bàrbara de Benito 

— Maria Rosa de Ozollo 

— Núria Hidalgo (Seu universitària de Menorca) 

— Cristina López-Polín  

— Cristina Martí  

— Catalina Ordinas 



— Maria Rosa Pérez (interina) 

— Isabel Torrandell 

— Maria del Mar Torrens (actualment en excedència voluntària) 

Per obra o servei determinat 

— Sonia Fernández (Seu universitària d’Eivissa i Formentera) 

— Francesc Huguet (Seu universitària de Menorca) 

— Margarita Inaraja 

— Antonio Martín 

— Ana María Torres 

Becaris 

— Alicia García (per desenvolupar el projecte d’Universia) 

— Marta Salvador 

 

•  Introducció 
Campus Extens va iniciar l’any 1997 la funció de proporcionar una experiència 
d’ensenyament flexible i a distància que incorporava l’ús de la telemàtica en l’ensenyament 
universitari. S’establí com un projecte d’educació flexible que seguia els principis bàsics de 
l’aprenentatge obert.  

És la resposta de la UIB als requeriments de Menorca i d’Eivissa i Formentera, mitjançant 
un model educatiu innovador per als estudiants que, per elecció o per necessitat, han de 
desenvolupar la seva formació en l’entorn sociofamiliar. 

Aprofitant aquest sistema innovador, també es va posar en marxa el que s’anomena 
Campus Extens Palma, que permet als alumnes de Mallorca accedir als materials que 
voluntàriament els professors posen a la xarxa per així completar les classes. 

Els objectius que es plantejaren inicialment eren els següents: 

 Proporcionar accés als serveis educatius del campus a qualsevol alumne des de 
qualsevol lloc, de manera que pogués desenvolupar accions d’aprenentatge 
autònomament, amb l’ajut de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

 Dissenyar i implantar un servei educatiu innovador d'aprenentatge obert i 
flexible a les Illes Balears. 

 Implantar un servei d'educació semipresencial per a estudis regulars de grau i 
postgrau. 

 Fomentar estratègies d'aprenentatge autònom amb l'ajut de les noves 
tecnologies. 

 Desenvolupar en l'alumnat el domini de les noves tecnologies. 

 Fomentar mètodes interactius d'ensenyament-aprenentatge. 



La nostra intenció, en aquest breu informe, és comentar què és el que s’ha fet a Campus 
Extens durant el curs 2005-2006, i exposar-ne les propostes de futur. 

 

•  Novetats del curs 2005-2006 
a) S’implanta una nova plataforma educativa, Moodle, mitjançant un projecte pilot i 

l’estudi de les possibles adaptacions a les necessitats de la UIB. 

b) Es fa un estudi per a la reelaboració dels continguts del portal. 

c) Es posen en marxa nous materials dels estudis de Dret i Graduat en Seguretat i 
Ciències Policials. 

d) S’incorpora una nova sala de videoconferència a les seus de Menorca i Eivissa i 
Formentera. 

e) S’inicia el projecte Red de Universia amb 5 assignatures i 59 alumnes. 

f) Tenen lloc les Jornades de Portes Obertes a les seus de Menorca i d’Eivissa i 
Formentera, en què s’explica en què consisteix Campus Extens, què s’hi pot 
estudiar, quines infraestructures hi ha, etc. 

g) Es duu a terme una sessió informativa de l’Oficina d’Informació a les seus. S’hi 
tracten temes de selectivitat, matrícules, carreres que s’hi poden cursar, crèdits, 
prematrícules, etc.; en definitiva, informació en general de tot el procés des de 
selectivitat fins a la universitat. 

 

•  Estadístiques generals 
En aquest apartat presentam les dades més significatives relacionades amb Campus Extens i 
el nombre de persones i assignatures que en formen part. Aquestes dades ens permeten 
veure'n l'evolució des de la seva implementació fins a l’actualitat com a servei 
completament consolidat. 

 

Curs Nombre de professorat de Campus Extens
Nombre d’alumnat 

matriculat 
2000-2001 112 5.981 
2001-2002 170 6.932 
2002-2003 206 7.890 
2003-2004 232 8.700 
2004-2005 314 9.832 
2005-2006 498 9.865 

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; actualment, podem dir que més de la meitat de 
l'alumnat de la UIB es troba matriculat, almenys, a una assignatura de Campus Extens. 



 

Curs 
Nombre 

d’assignatures 
Campus 

Illes 
Campus 
Palma 

Campus 
Experimental 

Campus 
itinerants 

2000-2001 148         
2001-2002 203 46 (22,6%) 103 (50,7%) 27 (13,3%) 27 (13,3%)
2002-2003 243 56 (23%) 117 (48,1%) 53 (21,8%) 17 (6,9%) 
2003-2004 286 61 (21,3%) 144 (50,3%) 80 (27,9%) 1 (0,34%) 
2004-2005 380 78 (20,5%) 163 (42,9%) 139 (36,6%)  
2005-2006 477 105 (22%) 182 (38,15%) 190 (39,8%)  

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

 

L’experiència d’aquest curs ens ha permès veure que hi ha de cada vegada més interès del 
professorat per apuntar-se a la nova categoria de Campus Experimental, la qual permet 
provar amb l'alumnat la implementació de l’assignatura dins Campus Extens sense tenir el 
compromís de reducció d’hores lectives.  

 



 

Curs 
Percentatge d'alumnat amb algun 

accés (set.) 
Mitjana de hits per 

alumne 
2000-2001 57,5% 33,5 
2001-2002 67,1% 33,3 
2002-2003 75,1% 43,4 
2003-2004 74,80% 63,1 
2004-2005 82,20% 93,4 
2005-2006 82,50%* 101,06 

Taula 3. Accés i utilització de les eines telemàtiques per treballar l’assignatura. Dades de 
juny de 2006 

 

A la taula 3 podem veure que el 82,50% de l'alumnat que està matriculat en alguna 
assignatura de Campus Extens ha accedit als continguts que el professorat li posa a l’abast a 
través de la xarxa. També hem d’observar un augment en la mitjana de hits1 per alumne: 
passa de 28,9 el curs 2002-2003 a 31,6 aquest curs, la qual cosa evidencia l’augment 
significatiu en la utilització de Campus Extens per part de l’alumnat. 

Així i tot, les aules de videoconferència estaven, moltes vegades, al màxim de la capacitat. 
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Gràfic 1. Distribució d’hores de videoconferència2 per curs 

                                                 
1 Hits: Dada quantitativa. Representa la mobilitat de l'alumnat dins els materials i continguts oferts a través de l'assignatura 
de Campus Extens. Per tant, com major sigui el nombre de hits, major interès hi té l’alumnat i major estudi hi ha efectuat; 
aquest resultat es relaciona directament amb la quantitat de material ofert. 
 
2 Les hores de videoconferència del curs 2005-2006 només estan computades fins al juny de 2006. 



 

El nombre total d’hores de videoconferència del curs 2005-2006 ha estat de 3.108 (vegeu el 
gràfic 1). Enguany observam que el nombre d’hores de videoconferència ha disminuït 
lleugerament respecte del curs acadèmic 2004-2005, però s'ha estabilitzat pel que fa als 
cursos anteriors. Aquest nombre d’hores és el màxim al qual es podrà arribar amb les 
infraestructures que tenim. 

 

•  Activitats orientades als objectius 
D’acord amb els principals objectius del servei, podem comentar les diferents accions dutes 
a terme durant el curs 2005-2006: 

 

a. Atenció a la comunitat universitària 
L’atenció a la comunitat universitària abraça les activitats relacionades amb l’atenció a 
l'alumnat i al professorat. 

En relació amb les activitats d’atenció a l’alumnat, s’han realitzat vuit sessions 
d’acollida organitzades per l’ICE, a més de les sessions informatives que organitza el 
nostre servei destinades a tot l’alumnat i de les sessions que demana el professorat 
mateix. Així mateix, l’Oficina d’Atenció a l’Alumne ofereix suport de manera 
presencial, a través del telèfon i mitjançant el correu electrònic. També cal destacar les 
sessions dutes a terme per les seus mateixes; concretament, varen fer 5 sessions 
específiques per a cada estudi i una sessió general en cada una de les seus. Igualment 
fem ressaltar la participació en el projecte POTU (Programa d'Orientació i Transició a 
la Universitat) amb l’organització del DEMOLAB a la Seu de Menorca, activitat 
realitzada els dies 7, 8, 9, 10 i 11 de novembre de 2005, i les Jornades de Portes Obertes 
a les dues seus, organitzades juntament amb l’Oficina d’Informació. 

Pel que fa al suport al professorat, observam que de cada vegada hi ha més professorat 
que utilitza aquest servei perquè està interessat a millorar i actualitzar les assignatures. 
També cal dir que aquest servei ha donat un suport continu al professorat que 
s’incorporà voluntàriament al projecte pilot per a la implantació de la nova plataforma 
educativa (Moodle). 

 

b. Cursos de formació oferts des de Campus Extens 
Aquest és un punt fonamental per al desenvolupament del servei, ja que la formació és 
molt important perquè la comunitat universitària que treballa amb nosaltres desenvolupi 
la seva tasca de manera fluïda. Per això, hem realitzat cursos més concrets i de durada 
breu per arribar al màxim de professorat.  

 

Curs d’introducció al 
WebCT (1a part) 

8 i 9 de setembre de 2005 



Curs d’introducció al 
WebCT (2a part) 

19 i 20 de setembre de 2005 

Curs d'elaboració i 
d'actualització de materials 
de Campus Extens 

6 i 7 d'octubre de 2005 

Introducció a la utilització 
de la videoconferència 

26 i 28 de setembre de 2005 

Iniciació a l'ús de Moodle 29 i 30 de maig d’11 a 14 h (grup 1) 

Iniciació a l'ús de Moodle 30 i 31 de maig de 9 a 12 h (grup 2) 

Iniciació a l'ús de Moodle 31 de maig i 1 de juny de 9 a 12 h 
(grup 3) 

Iniciació a l'ús de Moodle 1 i 2 de juny d’11 a 14 h (grup 4) 

Iniciació a l'ús de Moodle 1 i 2 de juny d’11 a 14 h (grup 5) 

Iniciació a l'ús de Moodle 5 i 6 de juny d’11 a 14 h (grup 1) 

Iniciació a l'ús de Moodle 6 i 7 de juny de 9 a 12 h (grup 2) 

Iniciació a l'ús de Moodle 7 i 8 de juny de 9 a 12 h (grup 3) 

Iniciació a l'ús de Moodle 8 i 9 de juny d’11 a 14 h (grup 4) 

Iniciació a l'ús de Moodle 8 i 9 de juny d’11 a 14 h (grup 5) 

Iniciació a l'ús de Moodle 6 i 7 de juny de 16 a 19 h  

Iniciació a l'ús de Moodle 12 i 13 de juny d’11 a 14 h  

Iniciació a l'ús de Moodle 5 i 6 de juliol de 10 a 13 h 

Iniciació a l'ús de Moodle 12 i 13 de juliol d’11 a 14 h  

Iniciació a l'ús de Moodle 7 i 8 de setembre d’11 a 14 h 

Iniciació a l'ús de Moodle 13 i 14 de setembre de 10 a 13 h 

Taula 5. Cursos realitzats durant el curs 2005-2006 

 

c. Incorporació de nous cursos i estudis a la modalitat Campus Illes 
Durant aquest curs s’han posat en marxa, a les seus universitàries de Menorca i 
Eivissa i Formentera, el primer curs dels estudis de Dret, el primer curs del títol 
propi de Graduat en Seguretat i Ciències Policials, i el tercer curs de Mestre, 
especialitat d’Educació Especial. Al mateix temps, s’han organitzat el segon curs 
dels estudis de Dret, el segon curs del títol propi de Graduat en Seguretat i Ciències 
Policials, i diverses assignatures pilot del segon cicle de la llicenciatura 
d'Administració i Direcció d’Empreses; tot plegat s’implementarà el proper curs 
2006-2007. 



 

d. Congressos i cursos 
El personal de Campus Extens ha assistit, durant el curs 2005-2006, als congressos i 
cursos següents: 

1. MoodleMoot-Spain 05, organitzat per la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria, 
que tingué lloc a Las Palmas els dies 1 i 2 de desembre. 

2. Curs d'edició de vídeo amb Premiere PRO per a DVD, organitzat per la Universitat 
d'Estiu Ramon Llull, que tingué lloc a Barcelona del dia 3 al dia 7 de juliol. 

3. Recursos i estratègies per a la traducció cientificotècnica, el qual va tenir lloc a la 
Seu de Cocentaina (Universitat d’Alacant), del dia 3 al dia 6 de juliol. 

4. Curs de fotografia i retoc digital amb programes lliures i gratuïts, organitzat per la 
UOC; en línia (30 hores).  

 

Conclusions 

Com a idea final, podem considerar que Campus Extens es troba en un moment de 
creixement, la qual cosa implica que és imprescindible aconseguir noves inversions en 
material, i assolir un grau de manteniment i actualització adequat per al que tenim (tant a 
Palma com a les seus). 

A més a més, no es pot oblidar la necessitat que la plantilla que actualment forma part de 
Campus Extens es vagi consolidant i es vagi promocionant, a fi d’assolir el nivell 
d’estabilitat necessari per al bon funcionament del servei. 

 



4.6. Campus virtual compartit  
2005-2006 
 
El Campus Virtual Compartit (CVC) és una iniciativa del Grup 9 d'Universitats (G-9),1 
amb l’objectiu de potenciar la mobilitat virtual entre els estudiants de les universitats 
d’aquest grup i la creació d’una oferta educativa conjunta basada en les noves 
tecnologies. Aquesta iniciativa és una de les accions destinades a potenciar la 
col·laboració a diferents nivells de les universitats del G-9 en matèria de noves 
tecnologies aplicades a l’educació superior. 
 
Actualment, cada una de les nou universitats que formen el denominat grup G-9 ofereix 
per Internet una sèrie d’assignatures de lliure configuració que poden ser cursades per 
estudiants de la resta d’universitats que formen el G-9. D’aquesta manera es disposa 
d’un conjunt d’assignatures, ofertes a tots els estudiants de les nou universitats. 
 
Aquestes assignatures són totalment telemàtiques: els estudiants no s’han de desplaçar a 
la universitat que ofereix l’assignatura.  
 
A continuació s’exposen les dades més significatives del Campus Virtual Compartit 
(CVC), iniciativa del Grup 9 d'Universitats (G-9) durant el curs acadèmic 2005-2006: 
 
El nombre total d’assignatures ofertes durant l’any 2005-2006 ha estat de 55, de les 
quals 6 són de la Universitat de les Illes Balears (Història del Pensament Econòmic, 
Educació de Superdotats, Introducció a les Possibilitats Educatives de la Xarxa, Visió 
per Ordinador, Disseny i Desenvolupament de Programes d’Educació Flexible i 
Responsabilitats a Internet).  
 
El nombre de professorat de la UIB que ha participat en el CVC ha estat de set persones, 
ja que la docència d’una assignatura (Introducció a les Possibilitats Educatives de la 
Xarxa) s’ha fet compartida.   
 
El nombre total d’alumnat matriculat de la UIB a les assignatures del CVC ha estat de 
145 alumnes. Respecte de l’any passat hi ha hagut un descens de 57 alumnes. 
 
 

Curs acadèmic Alumnat 
2001-2002 70 
2002-2003 104 
2003-2004 147 
2004-2005 202 
2005-2006 145 

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



Alumnat de la UIB matriculat a les assignatures del CVC-G9
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El nombre total d’alumnat matriculat, durant el curs 2005-2006, en assignatures del 
CVC que ofereix la UIB ha estat de 319. A la taula i gràfica següents se'n pot veure 
l’increment. 
 

Curs acadèmic Alumnat 
2001-2002 75 
2002-2003 187 
2003-2004 240 
2004-2005 312 
2005-2006 319 
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De les assignatures impartides per professorat de la UIB, el nombre de matriculats 
durant el curs 2005-2006, inclòs l’alumnat propi de la UIB, és: 
 
 
 



 
 
A la següent gràfica es pot veure l’increment d’alumnat per assignatura respecte del 
curs passat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusions 
 
L’acceptació de les assignatures del G9 que la nostra universitat ofereix és cada any 
major, al contrari dels nostres propis alumnes. Probablement perquè tenen una gran 
oferta d’assignatures en línia aquesta tendència és negativa, per la qual cosa, al nostre 
entendre, tota la comunitat universitària hauria de fer un esforç per intentar equilibrar el 
dit balanç, gràcies a un millor coneixement i una millor difusió de les assignatures 
ofertes pel total d’universitats que formen part de la Comunitat Virtual Compartida. 

 
 

ASSIGNATURA NOMBRE 
D’ALUMNAT  

04-05 

NOMBRE 
D’ALUMNAT 

05-06 
Història del Pensament Econòmic 44 49 
Introducció a les Possibilitats Educatives de la Xarxa 67 52 
Educació de Superdotats 59 64 
Responsabilitats a Internet 74 68 
Disseny i Desenvolupament de Programes d’Educació 
Flexible 

35 35 

Visió per Ordinador 69 55 
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5. ACTIVITATS DE RECERCA 
 
Entre les tasques desenvolupades pel Vicerectorat d’Investigació i Política Científica cal 
destacar: 
— Es continuà incentivant la demanda de projectes de recerca, tant dels programes de la 
Comissió Europea com del Pla nacional de R+D o del Pla balear de R+D. El resultat és 
que es varen demanar vint-i-un projectes a la Comissió Europea, setanta al Pla nacional 
i setanta-vuit al Pla balear. 
— Les activitats de recerca també es varen incentivar amb el cofinançament de 
l’adquisició de portàtils, material inventariable en relació amb els projectes dels 
programes de recerca esmentats, amb els fons destinats a la reparació i reposició del 
material científic i també amb l’increment de les dotacions de personal i de nou 
equipament per als serveis de suport a la recerca i els Serveis Cientificotècnics. També 
es varen concedir ajuts per a l’organització de vint-i-cinc congressos i reunions 
científiques. A més, es varen concedir quaranta-nou beques de col·laboració. 
— A proposta de la Comissió d’Investigació es varen tornar a concedir vuit ajudes a la 
incorporació de tècnics als grups de recerca. Així mateix la Comissió d’Investigació va 
concedir, amb càrrec al programa de formació del professorat, 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. 

— Es va continuar amb el programa Ramón y Cajal i en l’actualitat ja són vint els 
que hi ha en actiu.  

— Es va continuar amb el programa Juan de la Cierva. En l’actualitat són quatre els 
que hi ha en actiu. 

—  Actualment hi ha vigents quatre tècnics de suport a projectes de R+D 
cofinançats pel Ministeri d’Educació i Ciència, i un tècnic assignat als Serveis 
Cientificotècnics. 

— El Vicerectorat d’Investigació i Política Científica, per aplicació de l’Acord normatiu 
de 14 de juny de 2004 pel qual es regulen els alumnes col·laboradors, va nomenar 
quaranta-quatre alumnes de col·laboració tipus B. 
— Es va fer per cinquè any consecutiu la convocatòria d’ajuts a projectes de recerca per 
a professors de la UIB, a la qual es varen presentar set projectes. D’entre aquests, quatre 
varen ser subvencionats. 
— L’Oficina de Suport a la Recerca ha continuat col·laborant amb l’OTRI-FUEIB per 
facilitar la relació dels investigadors amb el món empresarial. La seva pàgina web va 
tenir durant el curs acadèmic 2005-2006 més de 30.000 consultes. 
 
Convé destacar que, gràcies a l’esforç productiu dels diferents grups de recerca, es 
varen aconseguir noranta-vuit projectes de recerca nous i se’n varen mantenir actius 
més de cent setanta (Comissió Europea, Pla nacional i Pla balear). El total de recursos 
externs aconseguits en els diferents programes i accions quasi arriba als cinc milions 
d’euros. L’activitat dels investigadors es va traduir en la publicació de més de quatre-
cents cinquanta-dos llibres o capítols de llibres i set-cents tretze articles en revistes 
científiques, més de quatre-centes vuitanta participacions en congressos i reunions 
científiques i quaranta-sis tesis doctorals llegides. 
 
 



5.1. Projectes d’investigació vigents 
 
5.1.1. Projectes de recerca en el marc de la Unió Europea 

 
 

 
DEPARTAMENT DE BIOLOGIA 

 
 

- Development and evaluation of improved fruit fly attractants in the Balearic Islands. 
ALEMANY FERRÀ, Aina. 
- INCO-CT-2004-509140. Improvement of native perennial forage plants for sustainability of 
Mediterranean farming systems. PERMED. CIFRE LLOMPART, Josep. 
 

 
 

DEPARTAMENT DE BIOLOGIA FONAMENTAL I CIÈNCIES DE LA 
SALUT 

 
 

- FOOD-CT-2004-506360. Network of exellence. European nutrigenomics organisation-
linking genomics, nutrition and health research. NUGO. PALOU OLIVER, Andreu. 
 

 
 

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA 
 
 

- IST-2001-32202. User-friendly information society. An automatic human model animation 
environment for augmented reality interaction. HUMODAN. PERALES LÓPEZ, Francisco 
José. 
- INTAS-04-77-7178. Information technology. Global and local protein matching. ROCHA 
CÁRDENAS, Jairo. 
 

 
 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA APLICADA 
 
 

- ASI/B7-301/98/679-014. Human resource development. Professional join European 
Chinese cooperation in tourism. SASTRE ALBERTÍ, Francesc. 
- GOCE-CT-2003-003933. Integrating and strengthening the European Research Area. 
Thresholds of environmental sustainability. THRESHOLDS. RIERA FONT, Antoni. 
 

 
 

DEPARTAMENT DE FÍSICA 
 
 



- EVK1-CT2001-00092. Energy, environment and sustainable development. Towards 
sustainable water use on mediterranean islands: addressing conflicting demands and varying 
hydrological, social and economics conditions. MEDIS. ALONSO OROZA, Sergio. 
- INTERREG IIIB-MEDOC. Application des methodologies de previsions 
hydrometeorologiques orientees aux risques environnementaux. AMPHORE. ROMERO 
MARCH, Romuald. 
- MIF1-CT-2004-003027. Marie Curie incoming fellowships. Autonomous vehicle for 
underwater inspections. AUVI. CALVO IBÁÑEZ, Óscar Alberto. 
- RII3-CT-2004-506222. Research infrastructures action. Integrated large infrasctructures for 
astroparticle science. ILIAS. SINTES OLIVES, Alícia Magdalena. 
- MSCF-CT-2004-013119. Marie Curie conferences and training courses. Interactive training 
and research in nonlinear science from physics to biology. TORAL GARCÉS, Raúl. 
 

 
 

DEPARTAMENT DE PEDAGOGIA APLICADA I PSICOLOGIA DE 
L’EDUCACIÓ 

 
 
 

- ME8/AIDCO/2000/2095-05. Euromed Heritage II. Mediterranean voices: oral history and 
cultural practice in Mediterranean cities. MedVoices. SUREDA NEGRE, Jaume. 
 

 
 

INSTITUT MEDITERRANI D’ESTUDIS AVANÇATS (IMEDEA) 
 
 

- LIFE00NAT/E/7303. LIFE nature. Protection of Posidonia grasses in SCIs of Baleares. 
POSIDONIA. TINTORÉ SUBIRANA, Joaquim. 
- Q5RS-2001-00839. Effects of changes in fishery discarding rates on seabird communities. 
ORO DE RIVAS, Daniel. 
- EVR1-CT2002-40025. Energy, environment and sustainable development. European sea 
level service research infrastructure. ESEAS-RI. GOMIS BOSCH, Damià. 
- Q5RS-2002-01610. Integrated approach to the biological basis of age estimation in 
commercially important fish species. IBACS. MORALES NIN, Beatriz. 
- Mediterranean ocean forecasting system: toward environmental predictions. MFSTEP. 
TINTORÉ SUBIRANA, Joaquim. 
- GOCE-CT-2003-505446. Network of excellence. Marine biodiversity and ecosystem 
functioning. MARBEF. DUARTE QUESADA, Carlos. 
- LSHB-CT-2004-005137. Network of excellence. Biosimulation. A new tool in drug 
development. BioSim. TORAL GARCÉS, Raúl. 
- SIP3-CT-2003-502885. Marine Environment and Security for the European Area. 
MERSEA. ÁLVAREZ DÍAZ, Alberto. 
- STREP FP6-2003-Global-2. Life cycle transformations among HAB species, and the 
environmental and physiological factors that regulate them. SEED. BASTERRECHEA 
OYARZÁBAL, Gotzon. 



- EVR1-CT-2002-40029. Creating a long term infrastructure for Marine Biodiversity 
Research in the Eurpean economic area and the newly associated states. MARBENA. 
JAUME LLABRÉS, Damià. 
- G5CA-CT-2002-01891. Towards accreditation and certification of age determination of 
aquatic resources. TACADAR. MORALES NIN, Beatriz. 
- GOCE-CT-2004-505403. Network of Excellence. Implementation of high-throughput 
genomic approaches to investigate the functioning of marine ecosystems and the biology of 
marine organisms. MARINE GENOMICS. ROSSELLÓ MORA, Ramon. 
- 022745 (SSP8). Probabilistic assessment, management and advice model for fishery 
management in the case of poor data availability. POORFISH. MORALES NIN, Beatriu. 
- 015539. Integrating and strengtherning the European Resecarch Area. Open network for 
connecting excellence in complex systems. ONCE-CS. SAN MIGUEL RUIBAL, Maximino. 
- LIFE NAT 2002/0502. Programa LIFE. Conservación de la gaviota de Audouin en el Delta 
del Ebro. ORO DE RIVAS, Daniel. 
- LIFE02/NAT/E/8608. Programa LIFE. Estudio de las poblaciones de aves marinas en las 
islas Columbretes y en los islotes de Benidorm. AUDOVAL. ORO DE RIVAS, Daniel. 
- LIFE03 NAT/E/000061. Programa LIFE. Modelo demográfico de la metapoblación de 
gaviota de Audouin: factores locales y repercusión de las actuaciones de conservación. 
Influencia de las actividades pesqueras en la dinámica de poblaciones locales y en los 
procesos de emigración-inmigración. AUDOMUR. ORO DE RIVAS, Daniel. 
- 2004-04-4.3-F-099. INTERREG III B. Mytilos. DEUDERO COMPANY, Salut. 
 
5.1.2. Projectes finançats pel Govern espanyol i pel Govern de les Illes 
Balears, i altres accions 
 
 

 
DEPARTAMENT DE BIOLOGIA 

 
 
- BFI2002-00772. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Programa nacional de promoció general 
del coneixement. Efectos del déficit hídrico sobre el metabolismo fotosintético y respiratorio 
de las plantas. FORESEC. RIBAS CARBÓ, Miquel. 
- RTA 02-014. Programa nacional de recursos i tecnologies agràries. Estudio bioecológico, 
incidencia y caracterización del nematodo dorado de la patata (Globodera sp) en las Islas 
Baleares.  Estrategias de control integrado. ALEMANY FERRÀ, Aina. 
- SAF2003-00232. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Programa nacional en biomedicina. 
Minerval: un nuevo y potente fármaco antitumoral. MUNYPFA. ESCRIBÁ RUIZ, Pablo 
Vicente. 
- SAF2004-05249. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional de biomedicina. 
Bases moleculares del efecto hipotensor del ácido hidroxioleico. BMEHAH. ESCRIBÁ 
RUIZ, Pablo Vicente. 
- REN2003-00024. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Recursos naturals. Islas en el interior 
de islas: identificación de unidades evolutivas en insectos amenazados endémicos de 
Canarias. CEICAN. JUAN CLAR, Carles. 
- REN2003-03667. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Recursos naturals. Filogenia molecular 
de la subfamilia Chrysomelinae (Coleoptera, Chrysomelidae). FILCHRYS. PETITPIERRE 
VALL, Eduard. 
- REN2003-08432-C02-01. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Recursos naturals. La 
evolución en condiciones de insularidad: estudio genético y demográfico de la biodiversidad 



de las poblaciones de lagartijas baleares. INSULAEVOL. RAMON JUANPERE, 
Misericòrdia. 
- PI031218. Fons d’Investigació Sanitària. Ministeri de Sanitat i Consum. Estudio 
farmacológico y molecular del efecto del minerval sobre la presión arterial. ALEMANY 
ALONSO, Regina. 
- SAF2004-03685. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional de biomedicina. La vía 
de señalización del receptor FAS/FADD en la adicción a opiáceos. GARCÍA SEVILLA, 
Jesús A. 
- CGL2004-00838/BOS. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional de biodiversitat, 
ciències de la terra i canvi global. Análisis de secuencias multilocus en estudios de taxonomía, 
filogenia y evolución de pseudomonas. PseudoMLSA. GARCÍA-VALDÉS PUKKITS, Elena. 
- AGL2005-06927-C02-01/AGR. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional de 
recursos i tecnologies agroalimentàries. Optimización del uso del agua en la vid: regulación y 
control fisiológico y agronómico y efectos en la calidad del fruto. AGUAVID. MEDRANO 
GIL, Hipólito. 
- CTM2005-01783/MAR. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional de ciències i 
tecnologies mediambientals. Respuesta de comunidades microbianas marinas a 
contaminación por hidrocarburos: diversificación, funcionalidad y mecanismos genéticos de 
adaptación. NOGALES FERNÁNDEZ, Balbina. 
- BFU2005-03102/BFI. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional de biologia 
fonamental. Efecto de la sequía sobre la fotosíntesis y la respiración: aclimatación y 
recuperación. FORESER. FLEXAS SANS, Jaume. 
- AGL2005-06150/GAN. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional de recursos i 
tecnologies agroalimentàries. Desarrollo de estrategias de control de las poblaciones de 
culicoides (Diptera; Ceratopogonidae), vectores del virus de la lengua azul. MIRANDA 
CHUECA, Miguel Ángel. 
- SAF2005-01466. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional de biomedicina 
Caracterización molecular de nuevos mecanismos de resistencia a los antimicrobianos. 
ALBERTÍ SERRANO, Sebastià. 
- PI05-1340. Fons d’Investigació Sanitària. Ministeri de Sanitat i Consum. Estudio 
farmacológico y molecular del efecto de ácidos grasos naturales y modificados sobre la 
obesidad y patologías relacionadas. VÖGLER, Bernhard Oliver. 
- 201/2004/1. Ministeri de Medi Ambient. Pla nacional de residus i recuperació de sóls 
contaminats. Proyecto demostrativo para un parque integrado de depuración alternativa de 
aguas residuales y compostage de lodos de depuración. MARTÍNEZ TABERNER, Antoni. 
- Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Acció estratègica conservació dels recursos 
genètics d’interès agroalimentari. Caracterización, saneamiento y conservación del principal 
material vegetal vitícola de la isla de Mallorca (islas Baleares). CIFRE LLOMPART, Josep. 
- PRIB2004-10144. Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. Projectes de Recerca, 
Desenvolupament Tecnològic i Innovació. Variabilitat en l’eficiència en l’ús de l’aigua per 
les plantes: optimització del seu ús. MEDRANO GIL, Hipólito. 
- PRIB2004-10147. Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. Projectes de Recerca, 
Desenvolupament Tecnològic i Innovació. Proteínas apoptóticas y mecanismo de acción de 
los fármacos opiáceos. Relevancia en la adicción a la heroína. MIRALLES SOCIAS, Antoni. 
- PRIB2004-10319. Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. Projectes de Recerca, 
Desenvolupament Tecnològic i Innovació. Identificación y tipado molecular de 
mycobacterias ambientales. LALUCAT JO, Jordi. 
- 15AA/2004. Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears. Estudi de les 
bases moleculars de la pèrdua de massa muscular. LLADÓ VICH, Jerònia. 



- Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears. Identificación 
y caracterización de nuevos mecanismos de resistencia bacteriana a los antimicrobianos. 
ALBERTÍ SERRANO, Sebastià. 
- Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears. Ajudes per a la 
investigació en matèria d’agricultura i pesca en l’àmbit de les Illes Balears. Caracterització de 
la malvasia a Banyalbufar. MEDRANO GIL, Hipólito. 

 
Participacions a altres projectes 

 
- REN2003-01176. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Influencia de los factores ambientales 
sobre la estrategia reproductora y evolución de las larvas de atún rojo (Thunnus thynnus L. 
1758) y especies afines en aguas de Baleares. ALEMANY LLODRÀ, Francesc X. MORENO 
CASTILLO, Isabel. DEUDERO COMPANY, Salut. 
- CGl2004-00223/BOS. Ministeri d’Educació i Ciència. Estudio filogeográfico del 
endemismo vegetal tirrénico. MAYOL MARTÍNEZ, Maria. Mus Amézquita, Maurici. 
- 034/2002 Ministeri de Medi Ambient. Diversidad genética y microespeciación en especies 
vegetales endémicas del parque nacional del archipiélago de Cabrera (Islas Baleares): 
implicaciones para la gestión. ROSSELLÓ PICORNELL, Josep A.  Mus Amézquita, 
Maurici. 

 
 

DEPARTAMENT DE BIOLOGIA FONAMENTAL 
I CIÈNCIES DE LA SALUT 

 
 

- BFI2002-04583-C02-02. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Programes nacionals d’I+D 
orientada. Melatonina, triptófano, edad y sus implicaciones en los ciclos sueño-vigilia de 
temperatura corporalen la tortola collariza Streptopeliarisoria. MELTIPRESU. ESTEBAN 
VALDÉS, Susana. 
- PI02-1339. Fons d’Investigació Sanitària. Ministeri de Sanitat i Consum. Papel de los 
radicales libres en la homeostasis redox. Implicaciones patológicas sobre el metabolismo 
energético. GARCÍA PALMER, Francisco José. 
- PI02-1593. Fons d’Investigació Sanitària. Ministeri de Sanitat i Consum. Desarrollo de 
alimentos funcionales a partir de la almendra como complemento de la dieta. TUR MARÍ, 
Josep Antoni. 
- G03/028. Fons d’Investigació Sanitària. Ministeri de Sanitat i Consum. Xarxes Temàtiques 
d’Investigació Cooperativa. Bases moleculares y fisiopatológicas en el tratamiento de la 
obesidad. PALOU OLIVER, Andreu. 
- BFI2003-04439. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Promoció general del coneixement. 
Aproximación nutrigenómica funcional a la regulación del peso corporal. NUTRIGEN. 
PALOU OLIVER, Andreu. 
- AGL2004-07496/ALI. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional de recursos i 
tecnologies agroalimentàries. Bases científicas de ingredientes alimentarios funcionales de 
potencial aplicación en la obesidad. Interrelaciones y aspectos mecanísticos de interés en la 
evaluación del balance beneficio/riesgo. ALIOBEN. PALOU OLIVER, Andreu. 
- PI05-1276. Fons d’Investigació Sanitària. Ministeri de Sanitat i Consum. Estudio de la 
prevalencia de la obesidad infantil y juvenil en las Islas Baleares (estudio OBIB). TUR 
MARÍ, Josep Antoni. 
- PI05-2174. Fons d’Investigació Sanitària. Ministeri de Sanitat i Consum. Fundamentos 
biológicos en la terapia de la obesidad. PALOU OLIVER, Andreu. 



- PI04-2294. Fons d’Investigació Sanitària. Ministeri de Sanitat i Consum. Poliformismos de 
genes candidatos de riesgo cardiovascular en la respuesta a la dieta mediterránea. Estudio 
de modelos animales de las bases moleculares que relacionan el estrés oxidativo con el 
proceso aterogénico. PROENZA ARENAS, Ana María. 
- PI04-2377. Fons d’Investigació Sanitària. Ministeri de Sanitat i Consum. Implicación del 
estrés oxidativo inducido por una dieta hiperlipídica en la alteración de la sensibilidad y la 
secreción de insulina. Diferencias entre géneros. LLADÓ SAMPOL, Isabel. 
- CAL03-060-C4-2. Institut Nacional d’Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària. 
Estudio de las variables que afectan al mecanismo de formación de acrilamida durante el 
procesado industrial de alimentos, evaluación de su biodisponibilidad en alimentos. PICÓ 
SEGURA, Catalina. 
 

 
 

Participacions a altres projectes 
 
 
- SAF2002-00371. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Mecanismos de acción de fármacos 
intercalantes: efectos diferenciales sobre la transcripción y el ciclo celular. PORTUGAL 
MINGUELA, José. Barceló Mairata, Francesca M. 
- G03/140. Fons d’Investigació Sanitària. Ministeri de Sanitat i Consum. Xarxes Temàtiques 
d’Investigació Cooperativa. Papel de los poliformismos génicos en la respuesta a una dieta 
cardiosaludable en pacientes con alto riesgo de enfermedad cardiovascular. FIOL SALA, 
Miquel. 

 
 
 

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES DE LA TERRA 
 
 

- BTE2002-04552-C03-02. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Programa nacional de 
promoció general del coneixement. 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. KALIT. FORNÓS ASTÓ, Joan Josep. 
- BSO2003-01844. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Promoció general del coneixement. 
¿Hacia el sector ganadero sostenible? La ganadería en Mallorca en el tránsito del 
desarrollismo al postproductivismo. GSDP. BINIMELIS SEBASTIÁN, Jaume. 
- BSO2003-09472. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Promoció general del coneixement. 
Estrategias de cooperación y desarrollo territorial sostenible en Baleares. ECDTB. 
BRUNET ESTARELLAS, Pere Joan. 
- CGL2005-07664-C02-02/CLI. Ministeri d’Educació i Ciència. Análisis de la irregularidad 
pluviométrica a diferentes escalas temporales en la península ibérica y Baleares y sus 
conexiones regionales. IPIBEX. GRIMALT GELABERT, Miquel. 
- CGL2005-00537/BTE. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional de biodiversitat, 
ciències de la terra i canvi global. Análisis genético de plataformas carbonatadas mesozoicas 
y cenozoicas; la arquitectura de facies en función de los cambios de producción de sedimento 
y de acomodación. GEPLAT. POMAR GOMÀ, Lluís. 
 

 
Participacions a altres projectes 



 
 
- REN2003-07906. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Recursos naturals. Sistemas de 
indicadores en la planificación sostenible del turismo: los recursos de agua en áreas 
turísticas litorales. AGUATUR. VERA REBOLLO, José Fernando. Rullan Salamanca, 
Onofre. 

 
 

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES HISTÒRIQUES 
I TEORIA DE LES ARTS 

 
 

- BHA2002-03177. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Programa sectorial de promoció 
general del coneixement. Diccionario de partidos políticos, organizaciones patronales y 
sindicales de las Islas Baleares en el siglo XX. DPPS. SERRA BUSQUETS, Sebastià. 
- BHA2002-00352. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Programa sectorial de promoció 
general del coneixement. Élites de poder y grupos sociales en la Mallorca Moderna. EDPGS. 
JUAN VIDAL, Josep. 
- BHA2002-03783. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Programa sectorial de promoció 
general del coneixement. La acción de la Administración y de la Iglesia en el proceso de 
dotación de servicios públicos en España (1845-1930). Un análisis regional. SP. MOLL 
BLANES, Isabel. 
- BHA2003-04785. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Promoció general del coneixement. 
Sociedad y organización fiscal: los impuestos indirectos en el Reino de Mallorca (siglos XIV-
XVI). SOFIS. CATEURA BENNÀSSER, Pau. 
- HUM2004-00750/HIST. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional d’humanitats. 
Recursos y subsistencia en un medio insular mediterráneo. Las comunidades humanas 
baleáricas durante la prehistoria. ARQUIB. GUERRERO AYUSO, Víctor Manuel. 
- HUM2005-03467/HIST. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional d’humanitats. 
Oligarquías y grupos de poder en la Mallorca Moderna. JUAN VIDAL, Josep. 
- HUM2005-04035/ARTE. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional d’humanitats. 
Guillem Sagrera y la escultura arquitectónica del siglo XV. GSEA. SABATER REBASSA, 
Sebastiana M. 
- HUM2005-05819/ARTE. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional d’humanitats. 
Pintura y crítica en las Islas Baleares (1898-1936). PINCRIBA. CANTARELLAS CAMPS, 
Catalina. 
- HUM2005-06200/HIST. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional d’humanitats. 
Organización y práctica de la sanidad marítima en España, 1720-1904. Un estudio regional. 
MOLL BLANES, Isabel. 
 

 
Participacions a altres projectes 

 
 
- BHA2002-03830. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Programa sectorial de promoció 
general del coneixement. La arquitectura fantástica en España. La creación espontánea, 
entre el surrealismo, el po y el art brut. RAMÍREZ DOMÍNGUEZ, Juan Antonio. Seguí 
Aznar, Miquel. 

 
 



DEPARTAMENT DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES I 
INFORMÀTICA 

 
 

- TIC2002-02172. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Tecnologies de la informació i les 
comunicacions. Representación y tratamiento de imágenes: aplicación al análisis del 
movimiento en secuencias de video, imágenes en color y extracción de la información 3D. 
RTIMC3D. COLL VICENS, Bartomeu. 
- TIN2004-07926. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional de tecnologies 
informàtiques. Integración de escenarios virtuales con agentes inteligentes 3D. INEVAI3D. 
PERALES LÓPEZ, Francisco José. 
- BFM2003-05308. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Promoció general del coneixement. 
Funciones de agregación sobre cadenas acotadas. Normas triangulares discretas. Aspectos 
teóricos y aplicaciones. FASCA. MAYOR FORTEZA, Gaspar. 
- TIC2003-06293. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Tecnologies de la informació i les 
comunicacions. Modelado de prestaciones de sistemas de tiempo real. MOPRESIT. 
PUIGJANER TREPAT, Ramon. 
- SEG2004-02229. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional de seguretat. Repudio 
en el intercambio de valores equitativo con servicios TTP. RIVEST. FERRER GOMILA, 
Josep Lluís. 
- HUM2004-04992. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional d’humanitats. La 
recuperación y catalogación del patrimonio científico de las Islas Baleares. BUJOSA 
HOMAR, Francesc. 
- MTM2005-08567. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional de matemàtiques. 
Modelos matemáticos para el tratamiento y análisis de imágenes, y aplicaciones. MATIMA. 
COLL VICENS, Bartomeu. 
- TEC2005-00997/TCM. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional de tecnologies 
electrònica i de comunicacions. Diseño intercapas aplicado a sistemas basados en MIMO-
MC/OFDM-CDMA adaptativo para redes integradas móviles de banda ancha. MARIMBA. 
FEMENIAS NADAL, Guillem. 
- DPI2005-09001-C03-02. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional de disseny i 
producció industrial. Guiado y posicionado de un AUV para inspección de cables y emisarios 
submarinos. AIRSUB. OLIVER CODINA, Gabriel. 
- PRIB2004-10135. Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. Projectes de Recerca, 
Desenvolupament Tecnològic i Innovació. Notificacions electròniques (NOTIFEL). FERRER 
GOMILA, Josep Lluís. 
 

Participació a altres projectes 
 
- MCYT TIN2004-0668C03. Ministeri d’Educació i Ciencia. Programa nacional de 
tecnologies informàtiques. Innovación e integración de métodos para el desarrollo y gestión 
cuantitativa de proyectos software. IN2GESOFT. DOLADO COSÍN, José Javier.  MAS 
PICHACO, Antònia. 

 
 

DEPARTAMENT DE DRET PRIVAT 
 
 



-  BJU2002-00499. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Programa nacional d’I+D orientada. 
Estudio interdisciplinar de las responsabilidades de los proveedores de información en 
internet. Problemas de segunda generación: los límites de la neutralidad tecnológica. RPII. 
CAVANILLAS MÚGICA, Santiago José. 
- BJU2003-01998. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Promoció general del coneixement. 
Aspectos jurídicos de los medios de pago en el comercio electrónico. EPIS. MARTÍNEZ 
NADAL, Apol·lònia. 
- SEC2002-04384-C02-02. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Programas nacionales de I+D 
orientada. El nuevo derecho concursal español. NDCE. ALCOVER GARAU, Guillem. 
- BJU2002-04544-C02-01. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Programa nacional de promoció 
general del coneixement. Reforma del proceso penal español. REFPROCPEN. TAPIA 
FERNÁNDEZ, Isabel. 

 
 

 
DEPARTAMENT DE DRET PÚBLIC 

 
 

- BJU2002-00559. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Programa nacional de promoció general 
del coneixement. Derechos humanos, responsabilidad internacional y seguridad colectiva: 
intersección de sistemas. DHRISCIS. HUESA VINAIXA, M. Rosario. 
- SEJ2004-07831/JURI. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional de ciències 
socials, econòmiques i jurídiques. El impacto de la ampliación de la Unión Europea sobre la 
política común de extranjería. GARAU JUANEDA, Lluís. 
 
 
 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA APLICADA 
 
 
- SEC2002-01512. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Programes nacionals d’I+D orientada. 
Análisis de la fidelidad y de la estacionalidad como puntos críticos de la fase de post-
estancamiento de los destinos turísticos maduros de sol y playa. AFEDM. JUANEDA 
SAMPOL, C. Nativitat. 
- SEC2002-02606. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Programes nacionals d’I+D orientada. 
Microsimulación y análisis de las políticas públicas: redistribución e incentivos. INCRESIM. 
SPADARO, Amedeo. 
- SEJ2004-06649/ECON. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional de ciències 
socials, econòmiques i jurídiques. Historia económica del turismo de masas en España, 1940-
2000: Las Islas Baleares y los contrastes mediterráneos. MANERA ERBINA, Carles. 
- SEJ2005-08783-C04-03/ECON. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional de 
ciències socials, econòmiques i jurídiques. Imposición Óptima Aplicada: una aplicación de la 
microsimulación. IOTAMO. SPADARO, Amedeo. 
- SEJ2005-07781/ECON. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional de ciències 
socials, econòmiques i jurídiques. Modelización de procesos periódicos autorregresivos. 
SANSÓ ROSSELLÓ, Andreu. 
- PRIB2004-10095. Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. Projectes de Recerca, 
Desenvolupament Tecnològic i Innovació. Modelització a partir de dades d’alta freqüència, 
de la relació entre el Turisme i algunes variables mediambientals i econòmiques. SANSÓ 
ROSSELLÓ, Andreu. 



- PRIB2004-10142. Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. Projectes de Recerca, 
Desenvolupament Tecnològic i Innovació. Competitividad de regiones turísticas, 
restricciones medioambientales y desarrollo sostenible. El caso de Baleares. REY-
MAQUIEIRA PALMER, Javier. 
 

 
DEPARTAMENT D’ECONOMIA DE L’EMPRESA 

 
 

- SEJ2004-07530/ECON. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional de ciències 
socials, econòmiques i jurídiques. Gobierno de la empresa: estructura de incentivos y 
eficiencia de mercados. GEEIEM. CRESPÍ CLADERA, Rafel. 
 

 
Participació a altres projectes 

 
 
- SEC2003-04438/ECO. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Sistemas contables de costes 
completos. Integración de costes medioambientales en los informes anuales de las empresas 
(InCoMIAE). LARRINAGA GONZÁLEZ, Carlos. Llull Gilet, Antoni. 

 
 
DEPARTAMENT DE FILOLOGIA ESPANYOLA, MODERNA I 

LLATINA 
 
 

- BFF2003-06288. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Promoció general del coneixement. 
Estudio de la oratoria del padre Jerónimo de Florencia (1565-1633) y edición crítica de sus 
sermones y oraciones fúnebres. ESOJEFLOREDCRISER. GARAU AMENGUAL, Jaume. 
- BFF2003-04415. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Promoció general del coneixement. 
Edición de materiales para el análisis de la autorrepresentación de la mujer en la poesía 
española (1939-1959). EMAPAUMU. PAYERAS GRAU, Maria. 
- HUM2004-05036/FILO. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional d’humanitats. 
Corpus digitalizado de textos bíblicos en español antiguo. CORBA. ENRIQUE ARIAS, 
Andrés. 
- BFF2003-02586. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Promoció general del coneixement. 
Edición de poéticas y de materiales para el estudio de la recepción de la poesía española 
entre 1939 y 2000. EPYMERPE. DÍAZ DE CASTRO, Francisco J. 
- HUM2005-03913/FILO. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional d’humanitats. 
Los textos como fuente de información pragmática: estudio de la gestualidad en la 
antigüedad romana (II). FORNÉS PALLICER, M. Antònia. 

 
 
 

 
DEPARTAMENT DE FILOSOFIA I TREBALL SOCIAL 

 
 



- BFF2002-04454-C10-02. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Programa nacional de promoció 
general del coneixement. Uso del vocabulario genético y reduccionismo. USOGEN. 
AMBROGI ÁLVAREZ, Adelaida. 
- BSO2003-06904-C03-01. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Promoció general del 
coneixement. Identificación por MEG de patrones espaciales y temporales de activación de 
áreas cerebrales en la percepción visual compleja: hacia un modelo de la percepción 
estética. Aspectos evolutivos. IMPACT. CELA CONDE, Camilo José. 
- BFF2003-08156. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Promoció general del coneixement. 
Antecedentes hispanos del método de la Janua Linguarum de Comenio. AMEJALINCOM. 
TORRES MARÍ, Francesc. 
- HUM2004-02295/FISO. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional d’humanitats. 
Ruptura de la tradición. Nihilismo y transformación del tiempo y de la memoria en la 
formación de la consciencia actual. RDLT. AMENGUAL COLL, Gabriel. 
- SEJ2004-04197/CPOL. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional de ciències 
socials, econòmiques i jurídiques. Globalización, legitimidad democrática y sostenibilidad: 
crisis del estado del bienestar, cambios en la sociedad del trabajo y consecuencias de la 
modernidad. GLDS. RIUTORT SERRA, Bernat. 
- HUM2005-07168/FISO. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional d’humanitats. 
La función de los valores en la ciencia reguladora. FVCR. LUJÁN LÓPEZ, José Luis. 
- HUM2005-07398/FISO. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional d’humanitats. 
Edición, con traducción, estudios y notas de ‘Vida y doctrina de los filósofos ilustres’ de 
Diogenes Laercio. ETENVDFIDL. CASADESÚS BORDOY, Francesc. 
- PRIB2004-10057. Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. Projectes de Recerca, 
Desenvolupament Tecnològic i Innovació. Proyecto de localización de los orígenes de la 
cultura material en el Mioceno Superior africano. CELA CONDE, Camilo José. 
 

 
DEPARTAMENT DE FÍSICA 

 
 

- BFM2002-03241. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Programa nacional de promoció 
general del coneixement. Dinámica de nanoestructuras electrónicas y comunicación cuántica. 
DINECC. CASAS AMETLLER, Montserrat. 
- MAT2002-00319. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Programes nacionals d’I+D orientada. 
Desarrollo y caracterización de aleaciones con memoria de forma ferromagnéticas. 
ALMEMFER. CESARI ALIBERCH, Eduard. 
- REN2002-03482/CLI. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Programes nacionals d’I+D 
orientada. 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. MEDEXIB. RAMIS NOGUERA, Climent. 
- REN2002-00486/CLI. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Programes nacionals d’I+D 
orientada. Estudio y parametrización de los intercambios de calor, humedad y momento en la 
capa estable. INTERCLE. CUXART RODAMILANS, Joan. 
 - TIC2002-01238. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Programa nacional de promoció general 
del coneixement. Test multiparamétrico de circuitos microelectrónicos digitales y mixtos de 
altas prestaciones. SEGURA FUSTER, Jaume Agapit. 
- REN2003-09435. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Recursos naturals. Salidas de modelos 
de mesoscala a alta resolución: verificación y uso en cartografía climática. 
VERIMESO/CLI. CUXART RODAMILANS, Joan. 



- TIC2003-01075. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Tecnologies de la informació i les 
comunicacions. Desarrollo de nuevas estrategias de test para circuitos integrados CMOS RF. 
DET-CIRF. GARCIA MORENO, Eugeni. 
- AYA2003-00123. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Astronomia i astrofísica. Oscilaciones 
en estructuras magnéticas de la corona solar. OSOCO. BALLESTER MORTES, Josep Lluís. 
- FPA2004-03666. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional de física. Fuentes de 
ondas gravitacionales. FOG. BONA GARCIA, Carles. 
- CGL2005-07105-C03-01/CLI. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional de 
biodiversitat, ciències de la terra i canvi global. Transcla parte III: Estudio de procesos por 
simulación numérica explícita y de mesoscala y su verificación. TRANSCLA. CUXART 
RODAMILANS, Joan. 
- CGL2005-05681/CLI. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Recursos naturals. Aplicación de 
técnicas de predicción por conjuntos a episodios meteorológicos de gran impacto en el 
mediterráneo occidental. ENSEMBLE. HOMAR SANTANER, Víctor. 
- CGL2005-03918/CLI. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional de biodiversitat, 
ciències de la terra i canvi global. Diseño de técnicas dinámico-estadísticas para la 
predicción de precipitación y ciclones mediterráneos. PRECIOSO. ROMERO MARCH, 
Romuald. 
- TEC2005-07799-C02-01/MIC. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional de 
tecnologies electrònica i de comunicacions. Dinámica y sincronización de láseres de 
semiconductor y aplicaciones. LASEA. MIRASSO SANTOS, Claudio Rubén. 
- TEC2005-05712/MIC. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional de tecnologies 
electrònica i de comunicacions. Análisis estadístico de parámetros en circuitos digitales 
CMOS nanométricos: aplicación a métodos de diseño y test. ANESPA. SEGURA FUSTER, 
Jaume Agapit. 
- MAT2005-00093. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional de materials. Nuevas 
aleaciones ferromagnéticas con memoria de forma: interacciones magneto-elásticas, efectos 
microestructurales, estabilidad y características funcionales. NAFMEF. PONS MORRO, 
Jaume. 
- FIS2005-02796. Ministeri d’Educació i Ciència.  Programa nacional de física. Información 
cuántica y dinámica electrónica en nanoestructuras. INDINA. CASAS AMETLLER, 
Montserrat. 
- PRIB2004-10145. Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. Projectes de Recerca, 
Desenvolupament Tecnològic i Innovació. Aplicación de nuevas tecnologías de computación 
numérica en paralelo a la resolución de problemas astrofísicos. OLIVER HERRERO, 
Ramón. 
- PRDIB2002-GC3-17. Conselleria d’Innovació i Energia. Relatividad general: aspectos 
analíticos y numèricos.  CAROT GINER, Jaume Jesús. 
- PRIB2004-9765. Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. Projectes de Recerca, 
Desenvolupament Tecnològic i Innovació. Transportes y estados entrelazados en 
nanoestructuras. SERRA CRESPÍ, Llorenç. 

 
 
 

DEPARTAMENT D’INFERMERIA I FISIOTERÀPIA 
 
 

- PI02-0925. Fons d’Investigació Sanitària. Ministeri de Sanitat i Consum. Cuidadores 
informales de salud del ámbito domiciliario: percepciones y estrategias de cuidado ligadas al 
género y a la generación. BOVER BOVER, Andreu. 



- PI05-1503. Fons d’Investigació Sanitària. Ministeri de Sanitat i Consum. Trabajadoras 
latinoamericanas inmigrantes como cuidadoras: globalización, promoción y acceso a la 
salud. BOVER BOVER, Andreu. 
 
 

Participacions a altres projectes 
 
 
- PI040612. Xarxes Temàtiques d’Investigació Cooperativa. Ministeri de Sanitat i Consum. 
Identificación y valoración de los registros de enfermería para población igual o mayor de 65 
años en Atención Primaria y Sociosanitaria, en relación con las caídas, incontinentcia 
urinaria y lesiones por presión. FUENTELSAZ GALLEGO, Carmen. Gallego Caminero, 
Gloria. Miró Bonet, Margalida. 
- PI040612. Xarxes Temàtiques d’Investigació Cooperativa. Ministeri de Sanitat i Consum. 
RIMARED. Red Temática de Investigación en Cuidados a Personas Mayores. Nodo 
subtemática de cuidados informales. MORENO CABAS, María Teresa. BOVER BOVER, 
Andreu. 
- PI042160. Xarxes Temàtiques d'Investigació Cooperativa. Ministeri de Sanitat i Consum. 
Identifiación y valoración de los registros de enfermeria para población igual o mayor de 65 
años en atención primaria y sociosanitaria, en relación con los cuidados informales. 
FUENTELSAZ GALLEGO, Carmen. BOVER BOVER, Andreu. 

 
 

DEPARTAMENT DE PEDAGOGIA APLICADA I 
PSICOLOGIA DE L’EDUCACIÓ 

 
 

- SEJ2005-06467/EDUC. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional de ciències 
socials, econòmiques i jurídiques. Estandares e indicadores para analizar la calidad de vida 
del alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad en su proceso 
educativo. ACVANEE. MUNTANER GUASP, Joan Jordi. 
- SEC2003-04206. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Programa nacional de socioeconomia. 
Modelos emergentes en entornos virtuales de educación superior. Estudio de elementos 
tecnológicos, organizativos, de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales universitarios. 
MEEVES. SALINAS IBÁÑEZ, Jesús M. 

 
 

Participacions a altres projectes 
 

- TIC2003-09288-C02-01. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Programa nacional de de 
tecnologia de la informació i comunicacions. PLANET: plataforma de colaboración 
aumentada para el acceso y distribución de contenidos educativos. GARCÍA LÓPEZ, Pedro 
Antonio. Urbina Ramírez, Santos 

 
 

DEPARTAMENT DE PEDAGOGIA I DIDÀCTIQUES 
ESPECÍFIQUES 

 
 



-  BSO2002-02542. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Programa nacional de promoció 
general del coneixement. La educación intercultural en las Illes Balears. Propuesta didáctica 
para la educación primaria. VALLESPIR SOLER, Jordi. 
- BSO2003-08717. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Promoció general del coneixement. 
Prevención del consumo de drogas en la familia: programa de competencia parental para 
drogodependientes en tratamiento. PROCOPAD. ORTE SOCIAS, M. del Carme. 
- PRIB2004-9956. Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. Projectes de Recerca, 
Desenvolupament Tecnològic i Innovació. Prevenció del consum de drogues en la família: 
programa de competència parental per a drogodependents en tractament. ORTE SOCIAS, 
M. del Carme. 
 

Participacions a altres projectes 
 
- BSO2003-04301. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Programa nacional de promoció general 
del coneixement. Motivación deportiva y deportividad: interacciones y efectos sobre el 
compromiso o el abandono en futbolistas jóvenes. MOT DEP Y FAIR. CRUZ FELIU, Jaume. 
Palou Sampol, Pere. Ponseti Verdaguer, F. Javier. Garcia Mas, Alexandre. Borràs Rotger, 
Pere Antoni. 

 
 

DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA 
 
 

- BSO2002-03807. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Programa nacional de promoció general 
del coneixement. El tratamiento del miedo a volar y la teoría de los sistemas dinámicos: 
hacia una mejor comprensión del cambio terapéutico. CAFFT3. BORNAS AGUSTÍ, F. 
Xavier. 
- SEJ2004-01332/PSIC. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional de ciències 
socials, econòmiques i jurídiques. Evaluación del procesamiento de la información en el 
dolor crónico con resonancia magnética funcional. PAINBRAIN. MONTOYA JIMÉNEZ, 
Pedro. 
- BSO2002-04483-C03-03. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Programa nacional de 
promoció general del coneixement. Influencia del trabajo emocional en la satisfacción de los 
clientes y en el desempeño de los empleados: un estudio experimental y longitudinal. 
ITESCDE. MANASSERO MAS, M. Antònia. 
- BFF2003-00129. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Promoció general del coneixement. 
Cognición y representación en los enfoques alternativos al simbólico en ciencias cognitivas. 
CREASEC. GOMILA BENEJAM, Antoni. 
- BSO2003-06904-C03-03. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Promoció general del 
coneixement. Identificación por MEG de patrones espaciales y temporales de activación de 
áreas cerebrales en la percepción visual compleja: hacia un modelo de la percepción 
estética. Aspectos clínicos. IMPACT. ROCA BENNÀSAR, Miquel A. 
- BSO2003-3885. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Promoció general del coneixement. 
Madurez y envejecimiento en la flexibilidad cognitiva: parámetros electrofisiológicos y 
neuropsicológicos en la población normal. MENTFLEX. BARCELÓ GALINDO, Francesc. 
- SEJ2004-01363/PSIC. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional de ciències 
socials, econòmiques i jurídiques. Evaluación de la atención sostenida y el control atencional 
en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH): una aproximación 
conductual, neuropsicológica y electrofisiológica. EATDAH. SERVERA BARCELÓ, Mateu. 



- Ministeri de l’Interior. Ajudes econòmiques per el desenvolupament de projectes 
d’investigació sobre drogodependències per a entitats públiques o privades sense fins de lucre. 
Identificación de factores de riesgo asociados al consumo de alcohol y sustancias 
psicoestimulantes en adolescentes mediante redes neuronales artificiales. PALMER POL, 
Alfons Lluís. 
- G03/184. Fons d’Investigació Sanitària. Ministeri de Sanitat i Consum. Xarxes Temàtiques 
d’Investigació Cooperativa. Marcadores de vulnerabilidad genética y neurobiológica de 
trastornos psiquiátricos en las Islas Baleares. ROCA BENNÀSAR, Miquel À. 
- BSO2003-06904-C03-02. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Promoció general del 
coneixement. Identificación por MEG de patrones espaciales y temporales de activación de 
áreas cerebrales en la percepción visual compleja: hacia un modelo de la percepción 
estética. Aspectos cognitivos. IMPACT. MARTY BROQUET, Gisèle. 
- SEJ2005-00899/PSIC. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional de ciències 
socials, econòmiques i jurídiques. Dinámica no lineal de la ansiedad: nueva perspectiva en la 
evaluación y el tratamiento de los trastornos fóbicos. DiNLA. LLABRÉS BORDOY, Jordi. 
- SEJ2005-05331/PSIC. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional de ciències 
socials, econòmiques i jurídiques. Cortisol en saliva: comparaciones entre una condición 
estresante y una condición no estresante. CORSO. GARCÍA DE LA BANDA GARCÍA, 
Gloria. 
- PRIB2004-10136. Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. Projectes de Recerca, 
Desenvolupament Tecnològic i Innovació. Detección del deterioro cognitivo leve en el 
envejecimiento normal y patológico. BARCELÓ GALINDO, Francesc. 
 

 
DEPARTAMENT DE QUÍMICA 

 
 

- BQU2002-02546. Ministeri de Ciència i Tecnologia.  Programa nacional de promoció 
general del coneixement. Síntesis y caracterización de ligandos derivados de bases púricas, 
pirimidínicas y compuestos con propiedades farmacológicas. Estudio de su química de 
coordinación con cationes metálicos. SCLDBPPCPF. TERRON HOMAR, Àngel. 
- CTQ2004-01201/BQU. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional de ciències i 
tecnologies químiques. Desarrollo de métodos automáticos en flujo para la monitorización y 
control de biorreactores y depuradoras de aguas residuales. ANABIO. CERDÀ MARTÍN, 
Víctor. 
- CTQ2004-02375/BQU. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional de ciències i 
tecnologies químiques. Lantánidos en catálisis enantioselectivas. LA CATENA. SAÁ 
RODRÍGUEZ, José Manuel. 
- BQU2002-04651. Ministeri de Ciència i Tecnologia.  Programa nacional de promoció 
general del coneixement. Estudios relativos a especies surpramoleculares de interés como 
materiales nanoestructurados y quimiosensores. SUPRAMOL2002. COSTA TORRES, 
Antoni. 
- MAT2002-03603. Ministeri de Ciència i Tecnologia.  Programes nacionals d’I+D orientada. 
Nanoestructuras en sólidos porosos periódicos. NANOPER. OTERO AREÁN, Carlos. 
- AGL2003-03889. Ministeri de Ciència i Tecnologia.  Recursos i tecnologies 
agroalimentàries. Influencia de las variables de proceso en la obtención de fibra alimentaria. 
Enriquecimiento en fibra de productos cárnicos crudos curados. SEFI. ROSSELLÓ MATAS, 
Carme. 



- BQU2003-02592. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Promoció general del coneixement. 
Inactivación y modelado molecular de serin-enzimas. Beta-lactamasas de la clase D y 
elastasas. IMMELE. MUÑOZ IZQUIERDO, Francisco. 
- BQU2003-01659. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Promoció general del coneixement. 
Estudios sobre nucleación heterogénea en la litiasis renal oxalocálcica. Etiología y 
diagnóstico. NUHELIROC. GRASES FREIXEDAS, Felicià. 
- TRA2004-02460/TMAR. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional de medis de 
transport. Caracterización de zonas de refugio para buques siniestrados que transportan 
hidrocarburos: aplicación a las Islas Baleares. PUERTOS. BERGUEIRO LÓPEZ, José 
Ramón. 
- CTQ2004-03256/BQU. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional de ciències i 
tecnologies químiques. Desarrollo de sistemas automáticos inteligentes para la 
determinación de analitos de interés medioambiental. INTAN. ESTELA RIPOLL, Josep 
Manuel. 
- CTQ2005-00250/BQU. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional de ciències i 
tecnologies químiques. Inhibición selectiva de enzimas que presentan el PLP como cofactor. 
ISE-PLP. MUÑOZ IZQUIERDO, Francisco. 
- MAT2005-05350. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional de materials. 
Materiales porosos para la detección, adsorción y depósito de gases. MINAMAT. OTERO 
AREAN, Carlos. 
- CTQ2005-08989-C02-01/BQU. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional de 
ciències i tecnologies químiques. Diseño, síntesis y evaluación de estructuras 
supramoleculares funcionales: sensores, receptores y dispositivos moleculares. 
Supramol2005. DEYÀ SERRA, Pere M. 
 

 
 

INSTITUT MEDITERRANI D’ESTUDIS AVANÇATS 
(IMEDEA) 

INSTITUT MIXT CSIC-UIB 
 
 

- FIS2004-00953. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional de física. Cooperación y 
fenómenos no lineales en sistemas complejos extendidos 2. CONOCE-2. SAN MIGUEL 
RUIBAL, Maximino. 
- PI02-1309. Fons d’Investigació Sanitària. Ministeri de Sanitat i Consum. Infecciones 
neonatales por Enterobacter cloacae: papel de los mecanismos de permeabilidad en la 
resistencia a los agentes antimicrobianos. HERVÁS PALAZÓN, Juan Antonio. 
- FIS2004-05073-C04-03. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional de física. 
Fenómenos emergentes en redes biológicas con interacciones complejas. TORAL GARCÉS, 
Raúl. 
- REN2002-04035-C03-01. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Programes nacionals d’I+D 
orientada. Criterios de calidad microbiológica en reutilización de aguas y biosólidos. 
LALUCAT JO, Jordi. 
- EN2002-04044-C02-01. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Relación entre procesos físicos y 
biogeoquímicos asociados a sistemas hidrodinámicos de mesoescala en el mar de Alborán. 
GOMIS BOSCH, Damià. 



- REN2002-00701/MAR. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Expansión de Caulerpa 
prolifera, C. taxifolia y C. racemosa en el Mediterráneo: dinámica clonal, producción y 
destino de la producción. CAULEXPAN. MARBÀ BORDALBA, Núria. 
- REN2002-04535-CO2-02. Ministeri de Ciencia i Tecnología. Influencia de la estructura y 
dinámica oceanográfica sobre poblaciones demersales en aguas de las Islas Baleares. IDEA. 
MORALES NIN, Beatriz. 
- BSO2003-01960. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Promoció general del coneixement. 
Modelos matemáticos aplicados al estudio de la demografía y dinámica de poblaciones de 
organismos amenazados: una aproximación poblacional y metapoblacional. POPMODEL. 
ORO DE RIVAS, Daniel. 
- BOS2003-05198-C02-01. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Promoció general del 
coneixement. Análisis intraespecífico de la diversidd génica de Salinibacter ruber. GASA-
ANIS. ROSSELLÓ MORA, Ramon. 
- VEM2003-20565. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Acció estratègica contra vessaments 
marins. Caracterización de la microbiota autóctona degradadora del fuel del Prestige y de su 
potencial de biorremediación. DEFUEL. LALUCAT JO, Jordi. 
- 050/2002. Ministeri de Medi Ambient. Ajudes a projectes d’investigació a la Xarxa de Parcs 
Nacionals. Impacto de los herbívoros exóticos en las comunidades vegetales del Parque 
Nacional de Cabrera: umbrales de degradación, análisis de riesgos y plan de gestión 
integrada. HERBIMPACT. TRAVESET VILAGINÉS, Anna. 
-  REN2003-06962/GLO. Ministeri de Medi Ambient. Recursos naturals. Efecto de las 
especies invasoras en las redes de polinización: ¿favorece la abundancia de especies súper-
generalistas la invasión de los ecosistemas insulares?. INVASRED. SANTAMARÍA 
GALDÓN, Luis E. 
- 55/2002. Ministeri de Medi Ambient. Ajudes a projectes d’investigació a la Xarxa de Parcs 
Nacionals. Regresión de praderas de Posidonia oceánica y calidad ambiental en el Parque 
Nacional del Archipiélago de Cabrera: causas, magnitud, distribución y posibles estrategias 
de remediación. MARBÀ BORDALBA, Núria. 
- REN2003-07787-C02-01. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Programa nacional de 
biodiversidat, ciències de la terra i canvi global. Desarrollo de una plataforma de observación 
oceánica móvil y autónoma. CORMORÁN. ÁLVAREZ DÍAZ, Alberto. 
- REN2002-00450. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Programa nacional de recursos 
naturals. Estructuración, demografía y conservación de la comunidad de aves marinas en el 
mediterráneo occidental: compración con otras comunidades. GONZÁLEZ FORERO, 
Manuela. 
- REN2002-04165-CO3-O2. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Luz y nutrientes como 
recursos: respuestas del microplancton y génesis de la heterogeneidad espacial en el océano 
sur. ICEPOS. DUARTE QUESADA, Carlos. 
- CTM2005-05694-C03-01/MAR. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional de 
ciències i tecnologies mediambientals. Vanimedat (I): caracterización de la variabilidad del 
nivel del mar. VANIMEDAT-I. GOMIS BOSCH, Damià. 
- VEM2003-20081-C02-02. Evaluación del impacto de los vertidos del Prestige sobre el 
ecosistema de la plataforma y sus recursos pesqueros. Biología de los recursos. 
ECOPRESTIGE. MORALES NIN, Beatriz. 
- TIC2002-04255-C04-03. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Progama nacional de 
tecnologies de la producció i les comunicacions. Láseres y amplificadores de cavidad vertical 
para comunicaciones ópticas y procesado óptico de señal. BALLE MONJO, Salvador. 
- CTM2004-06842-CO3-02. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Remolinos oceánicos y 
deposición atmosférica: efectos biológicos y biogeoquímicos en aguas superficiales del 
océano Atlántico Este. AGUSTÍ REQUENA, Susana. 



- VEM2003-20052. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Acció estratègica vessaments marins 
accidentals. Las aves marinas como bioindicadoras espacio-temporales de contaminación por 
el vertido del buque Prestige en el litoral gallego. ORO DE RIVAS, Daniel. 
- VEM2003-20075-C02-01. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Acció estratègica vessaments 
marins accidentals. Biodegradación anaerobia de residuos de petróleo por bacterias 
sulfatorreductoras y biodiversidad en la eliminación microbiana de crudo en sedimentos 
marinos. ROSSELLÓ MORA, Ramon. 
 - VEM2003-20577-C14-08. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Acció estratègica vessaments 
marins accidentals. OPSDAS. Sistema de predicción oceánica con asimilación de datos en 
tiempo real. TINTORÉ SUBIRANA, Joaquim. 
- CGL2004-04612/BTE. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Cronología y causas de las 
extinciones de vertebrados autóctonos en Canarias y Baleares: un análisis comparativo. 
ALCOVER TOMÀS, Josep A. 
- CGL2004-04884-C02-01. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Plan Nacional de I+D. 
Determinantes de la invasibilidad de los ecosistemas. Papel de los mutualismos planta-
animal. TRAVESET VILAGINÉS, Anna. 

 
 

INSTITUT UNIVERSITARI D’INVESTIGACIONS EN 
CIÈNCIES DE LA SALUT (IUNICS) 

 
 

- BFM2003-00771. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Promoció general del coneixement. 
Modelos algebraicos, gráficos y borrosos en biología molecular. ALBIOM. ROSSELLÓ 
LLOMPART, Francesc A. 
 - PI04-0196. Fons d’Investigació Sanitària. Ministeri de Sanitat i Consum. Neuroquímica, 
farmacología y genética de la depresión. Regulación molecular y farmacológica de los 
alfa2A-adrenoceptores y repectores 5-HT2A en plaquetas de pacientes con depresión mayor. 
Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS). GARCÍA SEVILLA, 
Jesús Andrés. 
- PI04-1507. Fons d’Investigació Sanitària. Ministeri de Sanitat i Consum. Efectos de 
citoquinas proinflamatorias sobre células musculares y motoneuronas: implicaciones en la 
etiopatología de la pérdida de masa muscular en pacientes con EPOC. OLMOS BONAFÈ, 
Gabriel. 
- PI04-1829. Fons d’Investigació Sanitària. Ministeri de Sanitat i Consum. Papel de las 
proteínas surfactantes en las infecciones respiratorias agudas y crónicas por Pseudomonas 
aeruginosa. ALBERTÍ SERRANO, Sebastià. 
- PI03-0632. Fons d’Investigacion Sanitària. Ministeri de Sanitat i Consum. Mecanismos 
celulares y moleculares implicados en la degeneración de motoneuronas. Modulación por 
oxígeno. LLADÓ VICH, Jerònia. Olmos Bonafé, Gabriel. 
- PI05-0353. Fons d’Investigació Sanitària. Ministeri de Sanitat i Consum. Modulación por 
cocaina y opiáceos del complejo apoptótico Fas/FADD/caspasas en la corteza prefrontal de 
adictos humanos. GARCIA SEVILLA, Jesús A. 
- PI05-1189. Fons d’Investigació Sanitària. Ministeri de Sanitat i Consum. Estudio de vías 
funcionales en enfermedades psiquiátricas. Subproyecto Mallorca. Transtornos bipolares. 
ROCA BENNÀSAR, Miquel Àngel. 
 - PI05-1886. Fons d’Investigació Sanitària. Ministeri de Sanitat i Consum. Tratamiento 
cognitivo conductual de pacientes con transtorno de somatización abreviado (SSI, 4,6) en 
atención primaria. GILI PLANAS, Margalida. 



- PRIB 2004-10152. Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. Projectes de Recerca, 
Desenvolupament Tecnològic i Innovació. Identificación y caracterización de nuevos 
mecanismos de resistencia bacteriana a los antimicrobianos. ALBERTI SERRANO, 
Sebastià. 



 
 

ACCIONS INTEGRADES 
 
 

- HI2003-0213. Acció: Hispanoitaliana. Limitations to CO2 diffusion imposed by stomacal 
closure in response to soil drying in grapevines: ecophysiological and molecular aspects. 
FLEXAS SANS, Jaume. Biologia. 
- HP2003-0049. Acció: Hispanoportuguesa. Diseño y construcción de sistemas automáticos 
en flujo versátiles para la determinación de parámetros ambientales. Aplicación a la 
caracterización de aguas. CERDÀ MARTÍN, Víctor. Química. 
- HU2003-0030. Acció: Hispanoaustríaca. Performance engineering for applications with 
ambient intelligence. PUIGJANER TREPAT, Ramon. Ciències Matemàtiques i Informàtica. 
- HU2004-0010. Acció: Hispanoaustríaca. Plasma dynamics and wave phenomena in solar 
prominences. OLIVER HERRERO, Ramon. Física. 
- HA2003-0077. Acció: Hispanoalemanya. Modelling complex systems as dynamical 
networks with non-linear units. MARTÍNEZ EGUÍLUZ, Víctor. IMEDEA. 
- HA2003-0146. Acció: Hispanoalemanya. Dynamical systems approach to ocean 
transport. HERNÁNDEZ GARCIA, Emilio. IMEDEA. 
- Acció: Hispanoportuguesa. Estructura clonal de poblaciones de macrófitos marinos. 
DUARTE QUESADA, Carlos M. IMEDEA. 
- Acció: Hispanoitaliana. Chemical or biologically interacting substances transported 
by chaotic flows. LÓPEZ SÁNCHEZ, Cristóbal. IMEDEA. 
- Acció: Hispanoeslovena. Comparación de la diversidad microbiana en sedimentos 
costeros del Adriático Norte y de Baleares mediante técnicas moleculares-
establecimiento de redes moleculares para controles ecológicos. ROSSELLÓ MORA, 
Ramon. IMEDEA. 
 



 
 

ACCIONS ESPECIALS 
 
  

- SAF2002-11011-E. Red de excelencia europea en nutrigenómica. Biologia Fonamental i 
Ciències de la Salut. PALOU OLIVER, Andreu. 
- TIC2002-10743-E. An automatic human model animation environment for augmented 
reality interaction. Ciències Matemàtiques i Informàtica. Edifici Anselm Turmeda. 
PERALES LÓPEZ, Francisco José. 
- TIN2004-20295-E. Third International Workshop on Articulated Motion and Deformable 
Objects (AMDO’2004). Ciències Matemàtiques i Informàtica. GONZÁLEZ HIDALGO, 
Manuel. 
- TEC2004-20415-E. First International Conference on Network Control and Engineering for 
QoS Security and Mobility (Net Com 2004). Ciències Matemàtiques i Informàtica.  
PUIGJANER TREPAT, Ramon. 
- TIN2005-24057-E. Wosp 2005. Ciències Matemàtiques i Informàtica.  PUIGJANER 
TREPAT, Ramon. 
- SEJ2004-20080-E. XII Encuentro de Economía Pública. Economia Aplicada.  SPADARO, 
Amedeo. 
- SEJ2004-21574-E. VI International Workshop on Corporate Governance and Investment. 
Economia de l’Empresa. Edifici Gaspar M. de Jovellanos. CRESPÍ CLADERA, Rafel. 
- REN2001-5431-E. Towards sustainable water use on mediterranean islands: adressing 
conflicting demands and varyng hidrological, social and economic conditions (MEDIS). 
Física.  ALONSO OROZA, Sergio. 
- REN2002-12052-E/CLI. Red ibérica para la investigación y desarrollo de aplicaciones en 
base al modelo atmosférico MM5 (fase 2). Física.  ROMERO MARCH, Romuald. 
- FIS2004-23022-E. International workshop on correlations in quantum systems: quantum 
dots, quantum gases. Física. CASAS AMETLLER, Montserrat. 
- SEJ2004-22002-E. Niños y niñas rechazados en el contexto escolar. Pedagogia 
Aplicada i Psicologia de l’Educació.  SUREDA GARCIA, Immaculada. 
- BSO2002-12318-E. Red temática neurociencia cognitiva y envejecimiento: avances teóricos 
y aplicaciones. Psicologia.  BARCELÓ GALINDO, Francesc. 
- SEJ2004-21664-E. Red temàtica: avances en la investigación sobre el TDAH. 
Psicologia.  SERVERA BARCELÓ, Mateu. 
- OTR2003-0098-B-C02. Plan de acción coordinado de las OTRIS de Baleares. Oficina de 
Suport a la Recerca. TURNES PALOMINO, Gemma. 
- REN2002-10871-E/ANT. Regulación de la producción, crecimiento y mortalidad del 
fitoplancton antártico por la interacción entre radiación ultravioleta y disponibilidad de 
amonio. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). DUARTE QUESADA, Carlos. 
- REN2002-12249-E. Mediterranean ocean forecasting system: toward environmental 
predictions (MFSTEP). Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). TINTORÉ 
SUBIRANA, Joaquim. 
- REN2002-11198-E. Apoyo al programa de intervención científica en I+D para la acción 
estratégica contra vertidos marinos. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). 
MORALES NIN, Beatriz. 
- BFM2002-12792-E. Leyes de escala y topología de redes funcionales cerebrales. Institut 
Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). MARTÍNEZ EGUÍLUZ, Víctor. 
- REN2002-10918-E/MAR. Projecte europeu ESEAS. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats 
(IMEDEA). GOMIS BOSCH, Damià. 



- REN2002-11018-E. Estudio integrado de las bases biológicas de la estimación de la edad 
con otolitos en dos especies de interés comercial, merluza (Merluccius merluccius) y bacalao 
(Gadus morhua). Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). MORALES NIN, 
Beatriz. 
- Ajudes especials de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació del Govern Balear. 
Aplicació d’una tècnica de genotipació de l’estrés porcí al porc negre mallorquí selecte. 
Biologia. CASTRO OCÓN, José Aurelio. 
- Ajudes especials de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació del Govern Balear. 
Projecte d’aplicació de recerca realitzada i consolidació de xarxa. Física. MARTÍNEZ 
MOLL, Víctor. 
- Ajudes especials de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació del Govern Balear. 
ESPA. Química. MUÑOZ IZQUIERDO, Francisco. 
- Ajudes especials de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació del Govern Balear. 
Constitució d’un grup interdisciplinari per fer investigació de cèl·lules solars. Química. 
FRONTERA BECCARÍA, Antoni. 
- Ajudes especials de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació del Govern Balear. 
Adquisición de un micro CTD y un navegador inercial. ÁLVAREZ DÍAZ, Alberto. Institut 
Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). 
- Accions especials del Govern Balear. IV Congreso Internacional de AUDEM: Los 
Feminismos como Herramientas de Cambio Social. BOSCH FIOL, Esperança. Psicologia. 
-Accions especials del Govern Balear. Desarrollo farmacológico y transferencia industrial 
del ácido 2-hidroxioleico. ESCRIBÁ RUÍZ, Pablo Vicente. Biologia. 
- Accions especials del Govern Balear. Valoración económica de los valores de no-uso: 
aspectos metodológicos y empíricos. RIERA FONT, Antoni. Economia Aplicada. 
- Accions especials del Govern Balear. Manteniment de la xarxa de recerca sobre 
modelització de dades turístiques d’alta freqüència. SANSÓ ROSSELLÓ, Andreu. Economia 
Aplicada. 
- Accions especials del Govern Balear. Workshop: The Future of Copyright in the Digital 
Age. CAVANILLAS MÚGICA, Santiago José. Dret Privat. 
- Accions especials del Govern Balear. Estudi de la reactivitat química i enzimàtica de la 
vitamina B6 i de les seves aplicacions biològiques (VITB6). VILANOVA CANET, Bartomeu. 
Química. 
- Accions especials del Govern Balear. La rellevància de l’educació científica. VÁZQUEZ 
ALONSO, Ángel. Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació. 
- Accions especials del Govern Balear. Red temática de procesos alimentarios. ROSSELLÓ 
MATAS, Carme. Química. 
- Accions especials del Govern Balear. Jornades sobre Oceà i Clima. GOMIS BOSCH, 
Damià. IMEDEA. 
- Accions especials del Govern Balear. Técnicas moleculares para la cuantificación de la 
biodiversidad total de eucariotas que integran los ecosistemas marinos. TERRADOS 
MUÑOZ, Jorge. IMEDEA. 
- Accions especials del Govern Balear. Suport al projecte de localització dels orígens de la 
cultura material en el Miocè Superior africà. CELA CONDE, Camilo José. Filosofia i Treball 
Social. 
- Accions especials del Govern Balear. Estudi de la reactivitat química i enzimàtica de la 
vitamina B6 i de les seves aplicacions biològiques. VILANOVA CANET, Bartomeu. 
Química. 
- Red Temática CLIVAR: Climate Variability. TINTORÉ SUBIRANA, Joaquim. 
- REN2002-12284-E. Flujo de carbono en la región canaria: modificaciones campaña 
COCA-II. AGUSTÍ REQUENA, Susana. 



- REN2002-12659-E. Estudio piloto de marcado individual de Merluza (Merluccius 
Merluccius) en el mar balear. MORALES NIN, Beatriz. 
 



 
 

ACCIONS COMPLEMENTÀRIES 
 
 

- AGL2004-22480-E. Native perennial forage plants for sustainability of farming systems in 
the western mediterranean. Biologia. Edifici. CIFRE LLOMPART, Josep. 
- SAF2004-22971-E. Reunión para la preparación de un proyecto para el VI Programa 
Marco ‘Terapia Lipídica’. Biologia. ESCRIBÁ RUIZ, Pablo Vicente. 
- TIN2004-20295-E. Third International Workshop on Articulated Motion and Deformable 
Objects (AMDO’2004). Ciències Matemàtiques i Informàtica.  GONZÁLEZ HIDALGO, 
Manuel. 
- SEJ2004-22042-E. L’influence des sources sur l’unite et la fragmentation du droit 
international. Dret Públic.  HUESA VINAIXA, M. Rosario. 
- SEJ2004-20080-E. XII Encuentro de Economía Pública. Economia Aplicada.  SPADARO, 
Amedeo. 
- FIS2004-23022-E. VI International Workshop on Corporate Governance and Investment. 
Economia de l’Empresa.  CRESPÍ CLADERA, Rafel. 
- FIS2004-23022-E. International Workshop on Correlations in Quantum Systems: Quantum 
Dots. Quantum Gas. Física.  CASAS AMETLLER, Montserrat. 
- SEJ2004-22002-E. Niños y niñas rechazados en el contexto escolar. Pedagogia Aplicada i 
Psicologia de l’Educació.  SUREDA GARCIA, Immaculada. 
- SEJ2004-22002-E. Red temàtica: avances en la investigación sobre el TDAH. Psicologia.  
SERVERA BARCELÓ, Mateu. 
- CTM2004-21423-E. XXI Jornadas Científicas del Mediterráneo: El Papel de los Océanos 
en el Clima. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). GOMIS BOSCH, Damià. 
- CGL2004-20995-E. Preparación de la contribución española al proyecto Ianzone. Institut 
Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). GOMIS BOSCH, Damià. 



 
 

ALTRES ACCIONS 
 
 

- Acció COST 267. Semiconductor devices for signal processing. Física.  BALLE MONJO, 
Salvador. 
- Acció COST 722. Short-range forecasting methods of fog, visibility and low clouds. Física.  
CUXART RODAMILANS, Joan. 
- Acció COST 858. Biotic and abiotic stress: grapevine defense mechanism and grape 
development. Biologia.  MEDRANO GIL, Hipólito. 
- Acció COST P10. Physics of risk. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). SAN 
MIGUEL RUIBAL, Maximino. 
- RII3-CT-2003-506222. Structuring the European Research Area Specific Programme. 
Integrated large infrastructures for astroparticle science (ILIAS). Física.  SINTES OLIVES, 
Alícia Magdalena. 
- STOCHDYN: Stochastic Dynamics. Fundamentals and Applications. Institut Mediterrani 
d’Estudis Avançats (IMEDEA). SAN MIGUEL RUIBAL, Maximino. European Science 
Foundation. 
 - Projecte AECI. Desarrollo de métodos automáticos para la especiación de compuestos 
nitrogenados y fosforados. Aplicación al análisis de aguas residuales. Química.  CERDÀ 
MARTÍN, Víctor. Laboratorio de Espectroscopia Molecular. Departament de Química. 
Facultad de Ciencias. Universidad de Los Andes. Núcleo de la Hechicera. Mérida. Veneçuela. 
- Projecte AECI. Agència Espanyola de Cooperació Internacional. Ajuts per a projectes 
conjunts d’investigació i accions complementàries en el marc del programa de cooperació 
interuniversitària entre Espanya i Tunísia. Benchmarking pour commerce electronique. 
Ciències Matemàtiques i Informàtica.  PUIGJANER TREPAT, Ramon. Université de la 
Manouba-Tunis. Tunísia. 
- II-02-066 EC. X-ray diffraction study of lamellar, and nonlamellar forming lipids with 
synthetic peptides of G-protein and Alpha2 Adrenergic-receptor sequences. Biologia 
Fonamental i Ciències de la Salut. BARCELÓ MAIRATA, Francesca M. Deutches 
Electronen-Synchroton. 
- Economics of Ageing in Europe (AGE). Economia Aplicada.  SPADARO, Amedeo. 
Unió Europea (RTN European Program, HPRN-CT-2002-00235). 
- Complex systems networks of excellence. Economia Aplicada. SPADARO, Amedeo. 
Unió Europea. 
- National Science Foundation-USA. Network Topolgy and the Dynamics of Complex 
NEtworks. MARTÍNEZ EGUÍLUZ, Víctor. IMEDEA. 
- SSP/STREP/01/0181. Risk analysis for Phytophthora ramorum, a recently recognised 
pathogen threat to Europe and the cause of Sudden Oak Death in the USA. RAPRA. 
DESCALS CALLISEN, Enrique. 
- Projecte Intramural núm. 200430E014. Desarrollo de nuevas técnicas de detección 
temprana de estrés de angiospermas marinas: actividad meristemática. DUARTE 
QUESADA, Carlos M. IMEDEA. 
- 024A/2002. Investigació Parcs Nacionals. Investigaciones aplicadas a la conservación de 
una especie en peligro de extinción: la pardela balear en el Parque Nacional de Cabrera. 
ORO DE RIVAS, Daniel. IMEDEA. 
- Projectes d’I+D. Ministeri de Salut del Canadà. International double blind study for the 
identification of Pseudomonas species. LALUCAT JO, Jordi. Biologia.  



- FAO. A Pilot Study on Operational Units for Coryphaena hippurus fishery. MORALES 
NIN, Beatriz. IMEDEA. 
- PTR1995-0810-OP. Projecte PETRI. Aplicación de nuevas metodologías de análisis 
de imagen en el desarrollo de un programa comercial de la plataforma IPP para el 
estudio de otolitos: age and shape. MORALES NIN, Beatriz. IMEDEA. 
- Subvenció Govern Balear. Preparación del proyecto europeo integrado ‘Thresholds’. 
DUARTE QUESADA, Carlos M. IMEDEA. 
- 2272a. Small Ecological Project Grants. British Ecological Society. Conservation of plant 
animal mutualisms in islands. Understanding the ecology of endemic lizards (Podarcis 
lilfordi) as a tool to conserve an endangered plant endemism (Daphne rodriguezii). 
SANTAMARIA GALDÓN, Luís Enrique. IMEDEA. 
- Fundación Biodiversidad. Herbario virtual del mediterráneo occidental. RITA 
LARRUCEA, Joan. Biologia.  
- CBP.EAP.CLG 982075. Projecte NATO. Advanced analysis techniques tools for 
optimization of micro/nano electromagnetics systems (MEMS/NEMS). GARCIA MORENO, 
Eugeni. Física.  
- Eivissa-CREA. FERRER PÉREZ, Victòria. Psicologia.  
- Equilibrio. SALINAS IBÁÑEZ, Jesús M. Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació. 
 
 



5.2. Tesis doctorals dipositades l’any acadèmic 2005-2006 
 

7-10-05 Drs. Carlos Otero i 
Gemma I. Turnes 
Palomino 

Química Juan José Cuart 
Pascual 

Estudios sobre sílices nanoporosas 
periódicas con sustitución 
isomórfica de silicio por metales 
trivalentes 

21-10-05 Dr. Antoni Costa Química María Nieves 
Piña Capó 

Desarrollo de receptores sintéticos 
para el reconocimiento de 
Oxoaniones 

25-10-05 Dr. F. Perales C. Matemàtiques  Alexandre Cruz Visage. Virtual simulation of 
facial aging 

25-10-05 Drs. Montserrat 
Casas i Ángel 
Plastino 

Física Josep Batle 
Valles 

Characterization of quantum 
entangled states and information 
measure 

28-11-05 Drs. J. Donoso i J. 
Frau Munar 

Química Antoni Salvà 
Salvà 

Estudio teórico de la 
reaccionabilidad de compuestos 
modelo de la vitamina B6 con 
aminas 

20-12-05 Drs. Julio Batle i 
Claudio Donacero 

Economia de 
l’Empresa 

Maria Cristina 
Bohnenberger 

Marketing interno: la actuación 
conjunta entre recursos humanos y 
marketing en busca del 
compromiso organizacional 

20-12-05 Dr. A. Serra Economia de 
l’Empresa 

Cristina Pizault 
dos Santos Serje 
Schmidt  

Evaluación de los sitios web de los 
hoteles e implicaciones para la 
gestión de marketing hotelera 

20-12-05 Dr. J. J. Fornós 
Astó 

Ciències de la 
Terra 

Pau Balaguer 
Huguet 

Tipus i evolució de les costes 
rocoses de Mallorca 

20-12-05 Dr. Francesc 
Bujosa 

Ciències 
Històriques i 
Teoria de les Arts 

Eduard Jordà 
López 

Historia del Hospital Son Dureta 

13-01-06 Drs. Isabel Moreno 
i M. Demestre 

Biologia Aina Carbonell 
Quetglas 

Evaluación de la gamba rosada 
(Aristeus Antennatus, Risso 1816) 

13-01-06 Dr. J. Rita i A. 
Traveset 

Biologia Eva Moragues 
Botey 

Flora exótica introducida en las 
Islas Baleares. Estudio de 
Carpobrotus SPP 

13-01-06 Dr. M. Fiol Biologia 
Fonamental i CS 

Catalina Rubert 
Ripoll 

El infarto agudo de miocardio en 
Mallorca. Un estudio poblacional 

24-01-06 Dr. L. Llorenç Biologia Marzai Boi Contribución al Atlas polínico de 
la flora endémica de las Islas 
Baleares 

24-01-06 Dr. L. March Química Mateu Gual Frau Reutilización de aguas grises para 
la descarga de inodoros. Aspectos 
químicos relacionados. 

24-01-06 Dr. J. Flexas Biologia Jeroni Galmés 
Galmés 

Ecophysiological traits and their 
responses to drought in species 
from the Balearic islands with 
different growth forms 

7-02-06 Dr. Josep A. 
Grimalt 

Filologia 
Catalana i L. G. 

Jaume Guiscafrè El rondallari Aguiló: transcripció, 
catalogació i estudi introductori 



20-02-06 Dr. Jordi Lalucat i 
E. García-Valdés 

Biologia Aina Maria 
Cladera 

Análisis multigénico en la 
taxonomía de Pseudomonas 
stutzeri 

20-02-06 Dr. F. Julio Batle Economia i 
Empresa 

Vera Lúcia Broki 
Brasil 

Desenvolvimento curricular em 
gestao turística: um enfoque de 
mercado: um «case» no Estado do 
Rio Grande do Sul (2004-2014) 

10-03-206 Drs. J. Morel i B. 
Coll 

Ciències 
Matemàtiques i 
Informàtica 

Antoni Buades Image and film denoising by non-
local means 

10-03-06 Drs. J. Morel, B. 
Coll i J. L. Lisani 

Ciències 
Matemàtiques i 
Informàtica 

Ana Belén Petro Analytical methods for the study 
of colour in digital images 

24-04-06 Dr. Joan J. Fornós Ciències de la 
Terra 

Lluís Gómez 
Pujol 

Patrons, taxes i formes d'erosió a 
les costes rocoses carbonatades de 
Mallorca 

4-05-06 Dra. Remedios 
Roqueta 

Dret Públic Magdalena 
Llompart 
Bennàssar 

El salario: concepto, estructura y 
cuantía 

4-05-06 Dr. Guillermo 
Alcover 

Dret Públic Juan Franch 
Fluxà 

La aplicación del régimen de 
consolidación fiscal a los grupos 
de sociedades europeas: la 
necesaria reforma de su tributación

8-05-06 Drs. Claudio 
Mirasso i Raúl 
Toral 

Física Marzena Ciszak Anticipated synchronization: 
numerical and theoretical study 

10-05-06 Dr. Pablo V. 
Escribá 

Biologia Jorge José 
Martínez Serra 

Mecanismos moleculares del 
efecto antitumoral del mineral 

10-05-06 Drs. Pablo V. 
Escribá i Regina 
Alemany 

Biologia Silvia Terés 
Jiménez 

Bases moleculares de la terapia 
lipídica de membrana en el control 
de la presión sanguínea 

12-05-06 Drs. Susana E. 
Valdés i Rubén V. 
Rial Planas 

Biologia 
Fonamental i CS 

Celia Garau 
García 

Triptófano, melatonina, 
envejecimiento y sus 
implicaciones en el ciclo sueño, 
vigilia, en la tórtola collariza 
(streptopelia risoria)  

12-05-06 Dra. Núria 
Matamoros 

Biologia 
Fonamental i CS 

Natalia Martínez 
Pomar 

Estudio genético y funcional en 
inmunodeficiencias primarias: 
Incontinentia Pigmenti e 
Inmunodeficiencia Variable 
Común 

12-05-06 Dres. Susana E. 
Valdés i Cristina 
Nicolau  

Biologia Sara Aparicio 
Martínez 

Desarrollo de dietas para facilitar 
la consolidación de los ritmos 
circadianos en organismos 
inmaduros 

24-05-06 Dr. Raúl Toral 
Garcés 

Física Pau Amengual 
Marí 

Paradoxal games: a physical point 
of view 

24-05-06 Dra. Francesca 
Barceló Mairata 

Biologia 
Fonamental i CS 

Jesús Prades 
Lacasta 

Polimorfismo lipídico: interacción 
lípido-lípido y lípido-péptido en 
sistemas de membranas modelo 



26-05-06 Dr. Gabriel 
Amengual 

Filosofia Joan Andreu 
Alcina 

Voluntat de fonamentalitat i 
experiència de Déu. El problema 
de Déu en Xavier Zubiri 

26-05-06 Dr. Avel·lí Blasco Dret Públic Josué Pereira de 
Amorim 

A responsabilidade civil do Estado 
pelos danos ambientais decorrente 
dos grandes empreendimientos 
públicos 

30-05-06 Drs. Pere M. Deyà i 
Antoni Frontera 

Química Carolina Garau 
Rosselló 

Estudi teòric de les interaccions 
entre anions i sistemes «pi» 

6-06-06 Dr. Claudio R. 
Mirasso 

Física Raúl Vicente 
Zafra 

Nonlinear dynamics and 
synchronization of bidirectionally 
coupled semiconductor lasers 

6-06-06 Drs. Fèlix Grases i 
Antònia Llobera 

Biologia 
Fonamental i 
Ciències de la 
Salut 

Daniel Muñoz 
Vélez 

Nuevos estudios sobre factores 
etiológicos diferenciales 
implicados en la litiasis renal del 
oxalato cálcico monohidrato 
papilar y de cavidad 

20-06-06 Dr. Joaquim 
Tintoré 

Física Antoni Jordi 
Ballester 

Circulation in the coastal ocean 
and shelf-slope exchange 

28-06-06 Dra. Maria Juan 
Garau 

Pedagogia Mónica Marcos 
Llinàs  

Afective variables in language 
learning 

29-06-06 Dr. Eugeni Aguiló 
Pérez 

Economia Maria Sard Bauzà Estructura del mercado turístico 
balear 

29-06-06 Drs. Jafar Jafari i 
Javier Rey-
Maquieira 

Economia 
Aplicada 

Ana María 
Chacártegui 

Tourism higher education and 
globalization: the European Higher 
education area 

7-07-06 Dr. J. L. Ferrer 
Gomila 

Ciències 
Matemàtiques i 
Informàtica 

Macià Mut 
Puigserver 

Protocols de seguretat amb 
terceres parts: el problema de la 
confiança i la propietat de 
verificabilitat 

21-07-06 Drs. Pedro Oromí i 
Joan Clar 

Biologia Hermans Goar 
Contreras Díaz 

Variabilidad genética y relaciones 
evolutivas en coleópteros 
endémicos de Canarias 

25-07-06 Dr. Martí X. March 
Cerdà 

Pedagogia i 
Didàctiques 
Específiques 

Antònia Pascual 
Galmés 

Las imágenes de la inmigración 
en Mallorca. Interpretaciones de 
la multiculturalidad y la 
ciudadanía 

31-07-06 Dr. Sebastià Serra Ciències 
Històriques i 
Teoria de les Arts 

Cristòfol Miquel 
Sbert Barceló 

El caciquisme i el seu temps. 
Santanyí (1868-1936) 

5-09-06 Dr. José Manuel 
Arcos 

IMEDEA Maite Louzao 
Arzuaga 

Conservation biology of the 
critically endangered Balearic 
shearpwater Puffinus 
mauretanicus: bridging the gaps 
between breeding colonies and 
marine foraging grounds 

 
 



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



6.2. Activitats que han tingut el suport del Vicerectorat de Projecció Cultural 
 
6.2.1. Servei d’Esports 
L’Àrea Fisicoesportiva del Vicerectorat, mitjançant el responsable, el doctor Pere 
Palou Sampol, ha realitzat una convocatòria de cinc cursos de Ciències de l’Activitat 
Física i l’Esport que s’han efectuat des del 9 de març fins al 27 de maig, amb una 
assistència total de 146 persones, procedents de diferents estudis; aquesta és una 
acollida molt bona per part de l’alumnat, atès que les expectatives del curs s’han 
complert. 
 
6.2.2. Universitat Oberta per a Majors 
El programa de la Universitat Oberta per a Majors (UOM) és un programa arrelat a la 
nostra universitat i convoca un gran nombre de persones majors. La demanda dels 
alumnes de la primera promoció (2002-2003), com també dels actuals, ens va dur a 
proposar la inclusió de la UOM com a títol propi de la Universitat de les Illes Balears 
(UIB), amb una durada total de cinc cursos, és a dir, de 800 hores d’assistència a classe 
que comprenen dos títols: el Diploma Sènior, amb una durada de tres cursos, i el 
Diploma Sènior Superior, amb una durada de dos. Ambdós els va aprovar el 14 de juny 
de 2004 el Consell de Govern de la UIB, d’aquesta manera, els alumnes del programa 
de la UOM al campus han passat a ser alumnes de la UIB. Per tant, aquest curs 
acadèmic s’ha impartit el 5è curs del Diploma Sènior Superior i n’ha sortit la primera 
promoció, i la tercera del Diploma Sènior. També s’han impartit, per segon any, el 
Diploma de la UOM a Menorca i el Diploma de la UOM a Eivissa i Formentera com a 
títols propis de formació bàsica de la UIB. 
 
El programa de la UOM comprèn diferents activitats a cadascuna de les illes de la 
comunitat autònoma. El curs 2005-2006 a Mallorca es varen dur a terme, al campus 
universitari, el Diploma Sènior (3 cursos) i el primer curs (4rt) i segon curs (5è) del 
Diploma Sènior Superior, i la sisena edició de la UOM als Pobles. A Menorca va tenir 
lloc la setena edició de la UOM a Menorca a la Seu universitària d’Alaior, el segon curs 
com a títol propi de la UIB com a Diploma de la UOM a Menorca i la cinquena edició 
de la UOM a Ciutadella. A Eivissa i Formentera, la setena edició de la UOM a la Seu 
universitària d’Eivissa i també, com en el cas de Menorca, el segon any com a Diploma 
de la UOM a Eivissa i Formentera. 
 
FINANÇAMENT I ENTITATS QUE HI COL·LABOREN 
Les activitats del programa de la UOM estan finançades per diferents entitats i 
institucions: 
 
- Banca March 
- Govern de les Illes Balears 
- Conselleria d’Educació i Cultura. Direcció General d’Universitat 
- Conselleria de Presidència i Esports. Direcció General de Serveis Socials 
- Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca 
- Consell Insular de Menorca 
- Consell Insular d’Eivissa i Formentera 
- Ajuntament de Ciutadella de Menorca 
 



També hi han col⋅laborat diferents ajuntaments de Mallorca: Alcúdia, Algaida, Andratx, 
Binissalem, Calvià, Capdepera, Felanitx, Inca, Llucmajor, Manacor, Marratxí, Muro, 
Santa Margalida, Santa Maria del Camí, sa Pobla i Son Servera. 
 
DISTRIBUCIÓ DE LES DIFERENTS ACTIVITATS DEL PROGRAMA DE LA UOM 
 
UOM Mallorca 
El programa de la UOM a Mallorca comprèn dos grans tipus d’activitats: les que tenen 
lloc al campus de la UIB, que el curs 2005-2006 varen consistir en els tres cursos del 
Diploma Sènior i els dos cursos del Diploma Sènior Superior; i un cicle de diferents 
conferències a tot un seguit de pobles de Mallorca. A continuació s’especifiquen 
cadascuna d’aquestes dues activitats. 
 
UOM Palma-Campus 
El curs 2005-2006 el programa que es va impartir del Diploma Sènior constava de tres 
cursos, amb una durada total de 480 hores de classe, dividides en matèries obligatòries, 
optatives, tallers i activitats complementàries. Entre les matèries optatives ofertes hi ha 
hagut, com el curs passat, assignatures d’estudis reglats impartits per les diferents 
facultats i escoles de la UIB, que s’han obert als alumnes de la UOM. Cal destacar que 
aquest curs hi ha hagut un nombre important d’alumnes de la UOM que s’han 
matriculat a assignatures d’estudis reglats. 
 
Es va continuar impartint el Diploma Sènior Superior: primer i segon curs (quart i 
cinquè del programa complet), que consta de dos itineraris: Humanitats i Ciències 
Socials i Jurídiques, ja que, a la vista dels resultats obtinguts i dels suggeriments dels 
alumnes, el passat mes de juny de 2005 es varen introduir modificacions al Diploma 
Sènior Superior per adaptar-lo a la realitat i les necessitats de l’alumnat de la UOM. 
 
Aquest curs s’han realitzat diferents tallers, alguns són continuació dels del curs anterior 
i d’altres són nous: Entrenem el cervell, Introducció al ioga des de la seva vivència, 
Diversitat de paisatge natural i d’ocupació humana a Mallorca, El coneixement de les 
institucions i El meu lloc a Internet: creació de pàgines web. S’ha dut a terme, per segon 
any, el taller conjunt amb la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, aquest curs amb el 
títol Habitar, con-viure i construir a la FPJM, i que ha donat lloc a una exposició a la 
seu de la Fundació amb el títol Cercant i Re-cercant. S’hi ha matriculat 376 alumnes. 
 
La UOM als Pobles 
El curs acadèmic 2005-2006 es dugueren a terme les activitats de la sisena edició de la 
Universitat Oberta per a Majors als pobles de Mallorca. 
 
Precisament, la voluntat de divulgar els diferents àmbits del coneixement i de la cultura 
i d’integrar la UIB dins la societat de les Illes Balears és el que impulsa el cicle de 
conferències (sis en cadascun dels pobles) de la UOM als pobles de Mallorca. Amb la 
col·laboració dels ajuntaments on s’imparteix formació, i especialment de l’Institut de 
Serveis Socials i Esportius, juntament amb les conselleries d’Educació i Cultura i de 
Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears i la Banca March, aquest curs 
l’edició de la Universitat Oberta per a Majors als pobles arribà a setze municipis de 
Mallorca: Alcúdia, Algaida, Andratx, Binissalem, Calvià, Capdepera, Felanitx, Inca, 
Llucmajor, Manacor, Marratxí, Muro, Santa Margalida, Santa Maria del Camí, sa Pobla 
i Son Servera. 



 
Els distints departaments universitaris s’han lliurat de ple perquè aquesta iniciativa fos 
un èxit. Així, un total de cinquanta-dos professors hi han participat. 
 
UOM Menorca 
 
UOM Alaior 
Durant el curs acadèmic 2005-2006 es va dur a terme la setena edició de la UOM a 
Menorca, ara com a Diploma de la UOM a Menorca i amb la consideració de títol propi 
de formació bàsica de la UIB aprovat pel Consell de Govern, amb una durada de 100 
hores lectives, a la Seu universitària de la UIB a Alaior (80 alumnes matriculats). 
 
UOM Ciutadella 
Aquest curs acadèmic 2005-2006 es va realitzar la sisena edició del Certificat Sènior de 
la UOM a Ciutadella, que va consistir en un cicle de conferències amb una durada de 45 
hores lectives a la Casa de Cultura de Ciutadella, patrocinades per l’Ajuntament de 
Ciutadella de Menorca i el Consell Insular de Menorca, el Govern de les Illes Balears i 
la Banca March, on també han participat professorat de la UOM Palma-Campus (60 
alumnes matriculats). 
 
UOM Eivissa i Formentera 
El curs acadèmic 2005-2006 es va dur a terme la setena edició de la UOM a Eivissa i 
Formentera, aquest curs com a Diploma de la UOM a Eivissa i Formentera i amb la 
consideració de títol propi de formació bàsica de la UIB aprovat pel Consell de Govern, 
amb una durada de 100 hores lectives, a la Seu universitària de la UIB d’Eivissa i 
Formentera (47 alumnes matriculats). 
 
Suport informàtic (Internet i pàgina web) 
La Universitat Oberta per a Majors té una web pròpia dins la web de la UIB, on hi ha la 
informació del programa impartit a les tres illes. Es poden consultar tots els cursos, amb 
els calendaris i horaris de classe a mesura que s’inicien a cada illa, com també tot allò 
que està relacionat amb cada diploma en particular. Fins i tot, es pot fer la preinscripció 
de primer curs del Diploma Sènior a Palma. És un mitjà que cada vegada té més 
incidència. 
 
RESPONSABLES DE LES DIFERENTS ACTIVITATS 
La directora del programa UOM és la doctora M. Antònia Manassero Mas. L’equip 
responsable actual, a més, està compost per la senyora Raquel Jiménez Rodríguez, 
coordinadora acadèmica de la UOM Palma-Campus, la senyora Raquel Torres Solera, 
administració de la UOM Palma-Campus, les senyores Margarita Amezqueta i M. 
Ignàsia Pou Mas, administració de la UOM als Pobles, el senyor Pere Alzina Seguí, 
coordinador acadèmic de la UOM a Alaior, el senyor Francesc Castellà Balañà, 
administració de la UOM a Alaior, la senyora Emília Suárez Saner, coordinadora 
acadèmica i administració de la UOM a Ciutadella, la senyora Rosa Maria López 
García, coordinadora acadèmica i administració de la UOM a Eivissa i Formentera, i els 
senyors María José Fernández Berjillos i Carles Coca Cirera, suport administratiu del 
Vicerectorat de Projecció Cultural. 
 
ALTRES ACTIVITATS LLIGADES AL PROGRAMA DE LA UOM 
 



Cor de la UOM 
L’agrupació, formada per 55 alumnes de la UOM, ha assajat a l’edifici Sa Riera cada 
dimarts d’11 a 13 hores, des del mes de setembre al mes de juliol, amb la directora, 
senyora Irina Capriles. Al llarg del curs ha participat en diverses activitats: com a filial 
de la Coral Universitat de les Illes Balears, en actes universitaris (obertura i cloenda de 
curs, doctorats honoris causa, cloenda de la UOM); en el tradicional concert de Nadal de 
la UIB amb totes les corals a l’Auditòrium; en el Festival Coral de Primavera, en 
l’organització del qual el Cor va tenir una forta implicació durant els tres dies que va 
durar, com també cal destacar el concert que hi va oferir com a coral participant. 
 
Participació en congressos i suport a activitats de l’associació d’alumnes i 
exalumnes de la UOM 
S’ha participat en diferents congressos sobre persones majors i s’hi han presentat 
comunicacions: 
 
VII Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores «Las personas mayores en la 
Universidad de las Islas Baleares». Madrid, octubre de 2005. Aquesta comunicació ha 
estat publicada al llibre de conclusions del congrés.  
 
XIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y 
Gerontología «La Motivación no tiene edad: El aprendizaje a lo largo del ciclo vital». 
Palma, abril de 2006. 
 
S’ha donat suport a diferents activitats de l’Associació d’Alumnes i Exalumnes de la 
UOM, com ara el cicle de conferències impartides pel professor Miquel Deyà sobre 
diferents personatges històrics de Mallorca. 
 
 
Activitats de recerca 
La UOM també dóna suport i possibilitats a la recerca en l’àmbit de les persones 
majors. Així el taller «Entrenem el cervell», a més d’ajudar els alumnes de la UOM a 
conèixer i a millorar la seva memòria, és un projecte de recerca sobre funcions 
jeràrquiques, memòria i estratègies de manteniment cognitiu que ha donat lloc a una 
memòria de recerca i a una tesi doctoral, com també a comunicacions en diferents 
congressos.  
 
D’altra banda, el taller realitzat conjuntament amb la Fundació Pilar i Joan Miró a 
Mallorca, per segon any, a més de suposar obrir el món de l’art contemporani als 
alumnes de la UOM, també ha estat la base d’una recerca sobre art i participació social 
en museus com una forma d’investigació-acció i de recerca etnogràfica d’una altra tesi 
doctoral. A partir del treball realitzat pels alumnes s’ha enviat una comunicació al 
proper congrés sobre programes universitaris per a majors que tindrà lloc el proper mes 
de setembre a Almeria. 
 
També els grups de recerca de la UIB s’han adreçat als nostres alumnes per tal que 
participin en projectes de recerca, com a subjectes i com a col⋅laboradors. Aquest és el 
cas del grup de recerca sobre neurociència de l’envelliment cognitiu, en què participen 
investigadors de la UIB i de l’Hospital Son Dureta. 
 



Com a programa universitari per a majors la UOM participa en el projecte AEPUMA, 
coordinat per la Universitat d’Alacant, sobre la integració dels programes universitaris 
per a majors a l’espai europeu d’educació superior. Aquest projecte està subvencionat 
per l’IMSERSO, com a projecte de R+D+I. 
 
Participació dels alumnes de la UOM als diferents òrgans de govern de la UIB 
Pel fet de passar els cursos de la UOM a ser títols propis de la UIB, els alumnes que hi 
participen són alumnes de ple dret de la Universitat, això ha suposat la possibilitat de 
tenir representants al Claustre de la Universitat (dos representants). A les passades 
eleccions es varen presentar sis candidats, el nombre més alt entre tot l’alumnat de la 
UIB, i la participació a les votacions també va ser la més elevada de tota la UIB. A més 
a més, un dels representants dels alumnes de la UOM al Claustre fou elegit com a 
representant dels alumnes al Consell de Govern de la UIB, cas únic en tota la resta 
d’universitats.  
 
D’altra banda, aquest curs s’han dut a terme eleccions al Consell d’Estudiants, on també 
ha sortir elegit un representant de la UOM. 
 
6.2.3. Pastoral Universitària 
Des del Vicerectorat de Projecció Cultural s’ha donat suport a les tasques de la Pastoral 
Universitària, coordinada pel senyor Carles Foz. 
 
6.2.4. Exposicions 
Pel que fa a les exposicions, s’ha enviat la que es titula (re)Lectura de Ramon Llull, la 
qual té el patrocini de la Conselleria de Presidència i Esports, i la col·laboració de la 
Pastoral Universitària i el Gabinet Tècnic d’Imatge, al Seminari Diocesà de Ciutadella 
durant el mes de maig de 2006. 
 
Igualment ha tingut lloc una exposició sobre Santiago Rusiñol, en la qual han 
col·laborat el Departament de Cultura del Consell de Mallorca i la Caixa. Aquesta 
exposició es va inaugurar a l’edifici de Sa Riera, acompanyada d’un cicle de quatre 
conferències, entre els dies 25 de gener i 15 de febrer. 
 
A més a més, ha fet un recorregut per diferents indrets de Mallorca i de Barcelona, com 
ara: 
IES Josep Sureda i Blanes: del 6 al 10 de març. 
Ajuntament de Sóller: del 13 al 17 de març. 
IES Felanitx: del 20 al 24 de març. 
IES Guillem Colom Casesnoves: del 27 al 31 de març. 
IES Pau Casesnoves d’Inca: del 3 al 13 d’abril 
IES Albuhaira: del 24 al 28 d’abril. 
 
I l’Espai Mallorca de Barcelona, del 12 al 30 de juny de 2006. 
 
6.2.5. Viatge Cultural a Bulgària  
Amb el patrocini del Consell de Mallorca, al final de febrer i començament de març 
s’organitzà un viatge a Bulgària adreçat a estudiants de Dret, amb la finalitat de 
conèixer el procés d’adaptació a la normativa europea. En aquest viatge hi participaren 
22 alumnes. 
 



6.2.6. UIMIR 
Aquest curs acadèmic va tenir lloc, del 12 al 16 de setembre de 2006, al Claustre del 
Carme a Maó (Menorca), la desena edició de la UIMIR (Universitat Internacional 
Menorca Illa del Rei), atès que la UIB en té la direcció acadèmica durant els anys 2005 i 
2006. 
 
Es varen impartir nou cursos en horari de matí i capvespre, amb una assistència de 180 
alumnes, dels quals el 65% varen ser dones i el 35%, homes. La mitjana d’edat de les 
dones va ser de 48 anys, mentre que la dels homes era de 30. Això demostra que les 
dones es dediquen més a la formació contínua. 
 
La procedència dels alumnes era majoritàriament de Menorca, un 57%; en segon lloc, 
un 27%, del País Valencià; la resta, un 7% de Mallorca i un 7% de Catalunya. Però les 
universitats de procedència no coincidien amb el lloc d’origen, perquè un 36% 
estudiava en universitats de Catalunya i un 29% al País Valencià, mentre que només el 
16% era de la UIB. De la resta d’universitats espanyoles hi va haver un 11% 
d’assistents. 
 
El mitjà d’informació que més va funcionar va ser Internet, és a dir, la pàgina web de la 
UIMIR, amb un 23%; en segon lloc, la recepció del programa a casa: un 21%, i després, 
la transmissió boca-orella, un 11,50%, i per la Guia de cursos d’estiu de l’IJLV, un 
12,39%. 
 
La distribució de l’alumnat per cursos va ser la següent: 

- Costa: ús i gestió: 21 alumnes (11,66% del total matriculat) 
- L’aigua en l’agricultura. Alternatives de sostenibilitat: 16 alumnes (8,88% del 

total matriculat) 
- Filosofia i política en un món globalitzat: 12 alumnes (6,66% del total 

matriculat) 
- Itineraris del disseny per l’artesania i la indústria: 9 alumnes (5% del total 

matriculat) 
- Cap a unes polítiques sostenibles de defensa, promoció i aprofitament del 

patrimoni cultural: 8 alumnes (4,44% del total matriculat) 
- El conflicte també educa: 43 alumnes (23,88% del total matriculat) 
- Japó i Occident: encontres a través de l’art: 39 alumnes (21,66% del total 

matriculat) 
- Clàssics de la narrativa espanyola: 15 alumnes (8,33% del total matriculat) 
- La Mediterrània en el temps present: identitats, nacionalismes, democràcia i 

solidaritat: 17 alumnes (9,44% del total matriculat). 
 
El motiu principal d’elecció de l’activitat és, amb diferència, l’interès personal 
(42,48%), seguit de l’interès professional (22,12%) i l’interès acadèmic (21,24%). 
 



 
 
MEMORIA 2005-2006 
GABINET DEL RECTOR 
 
 
Obertura de l’any acadèmic 2005-2006 el dia 29 de setembre de 2005 amb la lliçó 
inaugural a càrrec del doctor Llorenç Huguet amb el títol «Empresa i Universitat: 
Responsabilitat social». 
 
Lliçó inaugural de l’any acadèmic 2005-2006 de la Seu de la Universitat a Eivissa 
i Formentera a càrrec del doctor Llorenç Huguet, amb el títol «Empresa i 
Universitat: Responsabilitat social», el dia 3 d’octubre de 2005 i lliurament dels 
diplomes als estudiants que havien acabat els estudis el curs anterior. 
 
Lliçó inaugural de l’any acadèmic 2005-2006 de la Seu de la Universitat a 
Menorca a càrrec del doctor Llorenç Huguet, amb el títol «Empresa i Universitat: 
Responsabilitat social», el dia 6 d’octubre de 2005 i lliurament dels diplomes als 
estudiants que havien acabat els estudis el curs anterior. 
 
-Celebració de la diada del beat Ramon Llull el dia 25 de novembre de 2005 amb 
les activitats següents: 
 
  Missa concelebrada presidida pel Vicari General de Mallorca, a la basílica de 
Sant Francesc, amb la participació de l’Orfeó Universitat de les Illes Balears i del 
Cor de Mestres Cantaires. 
 
— Conferència: Ramon Llull a la recerca del millor llibre del món, a càrrec de 
Mons. Jordi Gayà Estelrich, rector de la Maioricensis Schola Lullistica i professor 
del CETEM. 
 
Investidura doctor honoris causa al senyor Cristóbal Serra Simó, el dia 12 de gener 
de 2006. 
 
Investidura doctor honoris causa al senyor Francisco J. Ayala, el dia 11 de maig de 
2006. 
 
Celebració de la cerimònia de graduació del curs 2005-2006 el dia 20 de juliol de 
2006. 
 
Establiment i enfortiment de relacions amb les institucions de les Illes. 
 
 



8. ACTIVITATS DE COOPERACIÓ EXTERIOR  
 
El Vicerectorat de Relacions Exteriors s’encarrega de dirigir i coordinar les funcions 
referents a les relacions internacionals, la mobilitat estudiantil i els programes 
d'intercanvi, el seguiment i la gestió de projectes exteriors, la promoció externa de la 
UIB i la cooperació per al desenvolupament. 
 
Els serveis o unitats dependents del Vicerectorat de Relacions Exteriors són el Servei de 
Relacions Internacionals i l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat. El 
primer s’encarrega principalment de la promoció i gestió de la mobilitat d’alumnat i 
professorat i el segon de gestionar els programes de cooperació per al desenvolupament 
i de voluntariat. 
 
A més, estan adscrits al Vicerectorat de Relacions Exteriors els següents projectes: 
Càtedra Sol Meliá d’Estudis Turístics, Observatori de la Mediterrània i Observatori per 
a la Igualtat d’Oportunitats i la Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere. 
 
També és responsabilitat d’aquest vicerectorat promoure la participació en xarxes 
interuniversitàries i tenir cura de la promoció i el seguiment dels acords marc de 
col·laboració amb universitats estrangeres. 
 
8.1. MOBILITAT I SUPORT A LA INTERNACIONALITZACIÓ 
 
Durant el curs 2005-06 s’ha continuat amb la millora dels sistemes d’informació. Pel 
que fa a la informatització del Servei de Relacions Internacionals, destaca com a novetat 
la posada en marxa de les inscripcions en línia de l’alumnat en els programes de 
mobilitat, i pel que fa a la difusió dels programes, l’elaboració de materials adreçats 
sobretot a l’alumnat. D’aquests destaca el DVD Mou-te amb la UIB, que té com a 
finalitat motivar a fer una part dels  estudis en una altra universitat i un mapa interactiu 
que permet cerques per estudis, programes, països, etc. Ambdós materials seran de 
plena utilització al principi del curs 2006-07. 
 
S’han introduït millores en el reconeixement de crèdits amb la creació d’“Assignatures 
de mobilitat”, que faciliten el procés de matrícula i un reconeixement de crèdits optatius 
i de lliure configuració més acurat amb el que estudia l’alumnat de la UIB a altres 
universitats. 
 
 
També durant aquest curs s’han introduït algunes accions noves de les quals destaquen 
el programa d’assignatures en anglès i la I Convocatòria d’ajuts per a la 
internacionalització de Facultats i Escoles. I per primer cop han estat vigents els 
descomptes de crèdits de docència per tutoria de mobilitat. 
 
Tot plegat s’ha traduït en un augment considerable d’alumnat que es beneficia de les 
accions de mobilitat i també d’internacionalització en el si de la mateixa UIB. 
 
 
 
 
 



8.1.1 Cooperació amb universitats espanyoles 
 
Es dóna a través dels programes DRAC i SICUE-Séneca. 
 
 
8.1.1.1 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 la xarxa d’universitats Institut 
Joan Lluís Vives (IJLV). El programa s’entén com un ajut per assistir a cursos, 
seminaris o congressos, per visitar un servei d’una altra universitat, iniciar una 
investigació o un projecte, per cursar una o diverses assignatures en una altra 
universitat, o per a l’organització d’altres activitats culturals. Tot això s’emmarca dins la 
xarxa d’universitats signatàries de l’acord, i pressuposa sempre un reconeixement mutu 
de l’activitat realitzada. Per tal d’assolir aquest objectiu, el programa conté cinc accions 
ben diferenciades.  
 
Accions: 
 
ALUMNAT 
1. DRAC-Estiu  
2. DRAC - Formació Avançada 

2.1. DRAC - Formació Avançada: Cursos de doctorat interuniversitaris (convocatòria 
oberta) 

3. DRAC-Hivern (estades curtes) 
 
PROFESSORAT 
4. DRAC-PDI 
 
PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
5. DRAC-PAS 
 
     Universitats que participen al Programa DRAC:  
 
          Universitat d’Alacant 
          Universitat Autònoma de Barcelona 
        — Universitat de Barcelona 
        — Universitat de Girona 
        — Universitat de les Illes Balears 
        — Universitat Jaume I 
        — Universitat de Lleida 

— Universitat de Perpinyà Via Domitia 
— Universitat Politècnica de València 

        — Universitat Pompeu Fabra 
        — Universitat Rovira i Virgili 
        — Universitat de València 
        — Universitat de Vic 
 
 



8.1.1.1.1. Programa DRAC: 2005-2006 
 
ALUMNAT 
 
DRAC-Estiu  
Estudis Homes  Dones Total  
Relacions Laborals 0 1 1 
Història de l’Art 0 6 6 
Biologia 0 1 1 
ADE 1 0 1 
Física 1 0 1 
Total 2 8 10 
 
 
DRAC - Formació Avançada 
Departament Universitat 

de destinació 
Homes Dones Total 

Ciències de la Terra Universitat 
Jaume I 

0 1 1 

Química Universitats 
de Lleida i de 
Barcelona 

1 1 2 

Matemàtiques i 
Informàtica 

Universitat de 
Girona 

0 1 1 

Total  1 3 4 
 
 
 
DRAC-Hivern Estades Curtes 
 
Estudis Universitat 

de 
destinació 

Homes Dones Total 

Estudis de Física Barcelona 0 3 3 
Estudis de Filologia 
Catalana 

València 0 2 2 

Estudis d’Infermeria València 0 2 2 
Estudis de Filologia 
Espanyola 

València 1 0 1 

Estudis de Mestre València 0 1 1 
Total  1 8 9 
 
 
PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR 
 
PDI 
Departament Universitat Homes Dones Total
Ciències 
Matemàtiques i 

Autònoma 
de Barcelona

0 1 1 



Informàtica 
Pedagogia Aplicada i 
Psicologia de 
l’Educació 

Alacant 0 1 1 

Química Lleida 2 0 2 
Química Rovira i 

Virgili 
1 0 1 

Pedagogia i 
Didàctiques 
Específiques  

València 1 3 4 

Ciències 
Matemàtiques i 
Informàtica 

València 1 0 1 

Ciències 
Matemàtiques i 
Informàtica 

Girona 2 0 2 

Pedagogia Aplicada i 
Psicologia de 
l’Educació 

Girona 2 0 2 

Psicologia Girona 1 0 1 
Total  10 5 15 
 
PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 
DRAC-PAS 
Servei Homes Dones Total 
    
Total   0 
 
 
 
 
 

 HOMES DONES 
TOTAL:  38 14 24 

 
 
8.1.1.1.1.1. Al gràfic següent es representen els tres grans blocs, diferenciats per sexe. 
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8.1.1.1.1.2. Al gràfic següent es representa l’evolució que ha tingut aquest programa 
pel que fa a la participació tant de professorat com d’alumnat en nombres totals.  
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8.1.1.2 Programa de mobilitat SICUE-Sèneca 
 
El mes de novembre de 1999 es publica la primera convocatòria del Sistema 
d’Intercanvi entre centres universitaris espanyols (SICUE). Aquest programa permet a 
l’alumnat matriculat a estudis oficials de la UIB realitzar un període d’estudis a altres 
centres universitaris espanyols amb els quals la Universitat té subscrit un acord bilateral 
en el marc d’aquest programa. També permet a l’alumnat d’aquests centres realitzar un 
període d’estudis a la UIB. El SICUE es complementa econòmicament amb la beca 
Sèneca. La dotació econòmica d’aquesta beca és, per a l’any acadèmic 2005-2006, de 
480€ mensuals més un ajut únic de 200€ per a desplaçaments. 

 
8.1.1.2.1. ALUMNAT SICUE-SÈNECA DE LA UIB 
 
8.1.1.2.1.1. La taula i el gràfic següent que la representa contenen dades sobre 
l’alumnat de la UIB que ha realitzat un intercanvi seguint el criteri d’estudis cursats. Es 
distingeix entre dones i homes i es detalla si han rebut beca Sèneca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Alumnat SICUE Amb beca Sèneca 
Estudis Estudiants Estudiantes Total Estudiants Estudiantes Total

Administració i 
Direcció d'Empreses 0 1 1 0 0 0 

Biologia 2 4 6 1 2 3 
Ciències Empresarials 0 1 1 0 1 1 
Dret 2 1 3 0 0 0 
Economia 1 0 1 1 0 1 
Educació Social 0 1 1 0 0 0 
E. T. Industrial. 
Especialitat en 
Electrònica Industrial 

3 0 3 2 0 2 

Filologia Hispànica 0 1 1 0 1 1 
Filosofia 1 2 3 1 2 3 
Física 3 4 7 2 3 5 
Fisioteràpia 0 1 1 0 0 0 
Història de l'Art 0 1 1 0 1 1 
Infermeria 0 1 1 0 0 0 
Mestre. Educació 
Especial 0 1 1 0 1 1 

Mestre. Educació 
Musical 0 1 1 0 0 0 

Mestre. Educació 
Primària 0 1 1 0 1 1 

Psicologia 2 10 12 1 9 10 
Psicopedagogia 0 1 1 0 1 1 
Química 1 3 4 1 3 4 
Enginyeria Tècnica en 
Informàtica de Gestió 1 0 1 1 0 1 

Treball Social 0 1 1 0 1 1 
Enginyeria Tècnica de 
Telecomunicació. 
Especialitat en 
Telemàtica 

4 0 4 4 0 4 

Diplomatura en Turisme 0 1 1 0 0 0 
TOTAL 20 37 57 14 26 40 
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8.1.1.2.1.2. La taula i el gràfic següent que la representa contenen dades sobre 
l’alumnat de la UIB que ha realitzat un intercanvi seguint el criteri de la universitat de 
destinació. Es distingeix entre dones i homes i es detalla si han rebut beca Sèneca. 
 
 

 Alumnat SICUE Amb beca Sèneca 
Universitat de 

destinació Estudiants Estudiantes Total Estudiants Estudiantes Total
Autònoma de Barcelona 2 5 7 2 5 7 
Autònoma de Madrid 0 3 3 0 1 1 
Alacant 1 0 1 1 0 1 
Barcelona 3 14 17 1 9 10 
Cadis 0 2 2 0 0 0 
Cantàbria 0 1 1 0 1 1 
Còrdova 0 1 1 0 1 1 
Granada 1 2 3 0 1 1 
La Laguna 1 0 1 0 0 0 
Salamanca 1 3 4 1 3 4 
València 1 3 4 0 3 3 
País Basc (Campus 
Àlaba) 1 0 1 0 0 0 

País Basc (Campus 
Biscaia) 1 0 1 1 0 1 

País Basc (Campus 
Guipúscoa) 1 2 3 1 2 3 

Politècnica de 
Catalunya (Campus 
Barcelona) 

1 0 1 1 0 1 

Politècnica de Madrid 3 0 3 3 0 3 
Pompeu Fabra 1 0 1 1 0 1 
Rey Juan Carlos 2 1 3 2 0 2 
TOTAL 20 37 57 14 26 40 
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8.1.1.2.1.3. La taula següent recull el total de mesos d’intercanvi de l’alumnat de la 
UIB en el marc del programa SICUE-Sèneca: 
 
   Nre. d’alumnes SICUE-

Sèneca UIB 
Període d’intercanvi  

(en mesos) 
Total mesos 

52 9 468 
5 4 20 

57 alumnes  488 mesos 
 
 
 
8.1.1.2.1.4. El gràfic següent representa l’evolució de la mobilitat de l’alumnat de la 
UIB en el marc del programa SICUE-Sèneca des de l’any acadèmic 2000-2001 fins al 
2005-2006. 
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8.1.1.2.2. ALUMNAT SICUE-SÈNECA QUE REP LA UIB 
 
8.1.1.2.2.1. La taula i el gràfic següent que la representa contenen dades sobre 
l’alumnat que rep la UIB per realitzar un intercanvi seguint el criteri dels estudis 
cursats. Es distingeix entre dones i homes i es detalla si han rebut beca Sèneca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Alumnat SICUE Amb beca Sèneca 

Estudis Estudiants Estudiantes Total Estudiants Estudiantes Total
Biologia 0 1 1 0 0 0 
Dret 1 1 2 0 0 0 
Economia 1 0 1 1 0 1 
Filologia Catalana 0 2 2 0 1 1 
Història de l'Art 0 1 1 0 1 1 
Infermeria 0 1 1 0 0 0 
Mestre. Educació Física 1 0 1 1 0 1 
Mestre. Educació 
Infantil 0 2 2 0 1 1 

Mestre. Educació 
Musical 0 1 1 0 1 1 

Mestre. Educació 
Primària 0 1 1 0 0 0 

Mestre. Llengua 
Estrangera 0 1 1 0 0 0 

Química 0 1 1 0 0 0 
Diplomatura en Turisme 0 1 1 0 1 1 
TOTAL 3 13 16 2 5 7 
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8.1.1.2.2.2. La taula i el gràfic següent que la representa contenen dades sobre 
l’alumnat que rep la UIB per realitzar un intercanvi seguint el criteri de la universitat 
d’origen. Es distingeix entre dones i homes i es detalla si han rebut beca Sèneca. 
 
 

 Alumnat SICUE Amb beca Sèneca 
Universitat d’origen Estudiants Estudiantes Total Estudiants Estudiantes Total
Complutense de Madrid 0 1 1 0 1 1 
Barcelona 1 3 4 1 2 3 
Burgos 0 1 1 0 0 0 
Lleida 0 2 2 0 1 1 
València 2 4 6 1 1 2 
País Basc (Campus 
Guipúscoa) 0 1 1 0 0 0 

Rey Juan Carlos 0 1 1 0 0 0 
TOTAL 3 13 16 2 5 7 
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8.1.1.2.2.3. La taula següent recull el total de mesos d’intercanvi de l’alumnat d’altres 
universitats que ha arribat a la UIB en el marc del programa SICUE-Sèneca: 
 
 
   Nre. d’alumnes SICUE-

Sèneca UIB 
Període d’intercanvi  

(en mesos) 
Total mesos 

10 9 90 
6 4 24 

16 alumnes  114 mesos 
 
 
 
 
 
 



8.1.1.2.2.4. El gràfic següent representa l’evolució de la mobilitat de l’alumnat d’altres 
universitats a la UIB en el marc del programa SICUE-Sèneca des de l’any acadèmic 
2000-2001 fins al 2005-2006. 
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8.1.2 Cooperació amb universitats europees: programa Sòcrates-ERASMUS 
 
El Programa Sòcrates-ERASMUS permet la mobilitat dins la Unió Europea de 
l’alumnat matriculat a institucions d’ensenyament superior. Aquesta mobilitat 
s’emmarca en el Contracte Institucional amb el qual la UIB es compromet a reconèixer 
l’equivalència de crèdits per a totes les àrees que tinguin un acord bilateral signat amb 
una altra universitat europea. Per al curs 2005-2006 hi ha un total de 149 Acords 
Bilaterals Erasmus signats, que permeten una mobilitat d’alumnat per a un total de 422 
places. El Programa Sòcrates-ERASMUS està finançat per la Unió Europea, la UIB, la 
Direcció General d’Universitats del Govern balear, el Ministeri d’Educació i Ciència, el 
Consell de Mallorca, els ajuntaments de Palma, Calvià, Inca i Manacor, i Bancaixa. 
 
8.1.2.1 Alumnat Sòcrates-ERASMUS de la UIB 
 
8.1.2.1.1. La taula següent mostra el nombre d’alumnes de la UIB que han realitzat un 
intercanvi distribuït per estudis i per sexe: 
 

ESTUDIS Estudiants Estudiantes Total 
Administració i Direcció d’Empreses 5 5 10 
Biologia 3 1 4 
Ciències Empresarials 4 5 9 
Diplomatura en Turisme 8 10 18 
Dret 4 7 11 
Economia 1 4 5 
Educació Social 1 1 2 
Enginyeria en Informàtica 1 1 2 
Enginyeria Tècnica en Informàtica 2 1 3 
Enginyeria Tècnica de Sistemes 1 0 1 



Enginyeria Tècnica en Telecomunicació 1 0 1 
Filologia Anglesa 2 4 6 
Filologia Catalana 0 4 4 
Filosofia 0 1 1 
Geografia 2 0 2 
Història 2 2 4 
Història de l’Art 1 6 7 
Hoteleria 1 2 3 
Infermeria 0 3 3 
Mestre. Educació Infantil 0 4 4 
Mestre. Educació Primària 1 2 3 
Mestre. Llengua Estrangera 0 6 6 
Mestre. Educació Física 1 1 2 
Pedagogia 1 1 2 
Psicologia 1 8 9 
Programa de doctorat 1 0 1 
Química 1 0 1 
Títol Superior de Turisme 1 2 3 
Treball Social 1 0 1 
TOTALS 46 82 128 

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

País Estudiants Estudiantes Total 
Alemanya 10 11 21 
Àustria 2 4 6 
Bèlgica 2 0 2 
Finlàndia 0 2 2 
França 2 8 10 
Grècia 2 0 2 
Irlanda 2 3 5 
Itàlia 10 26 36 
Països Baixos 5 5 10 
Polònia 1 1 2 
Portugal 2 0 2 
Regne Unit 4 11 15 
Suècia 4 11 15 
TOTALS 46 82 128 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
8.1.2.1.3. La taula següent recull el total de mesos d’intercanvi de l’alumnat de la 
UIB en el marc del programa Sòcrates-ERASMUS. 
 

Total alumnat ERASMUS Mesos 
128 840,5 
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8.1.2.1.4. El següent gràfic representa l’evolució de la mobilitat de l’alumnat de la UIB 
en el marc del programa Sòcrates-ERASMUS des del curs 2000-2001 fins al curs 2005-
2006.  
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8.1.2.1.5. Aportacions Econòmiques al Programa Sòcrates-Erasmus 
 
Les aportacions econòmiques rebudes dins el Programa Sòcrates-ERASMUS per al curs 
2005-2006 són les que es mostren a la taula següent. Es manté la quantia de 600 euros 
de la beca del Govern Balear.  
 

 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 

Consejo de Universidades 65.480,00 65.480,24 66.885,00 58.047,89 84.284,88 
Universitat de les Illes 
Balears 24.970,00 22.772,00 34.999,56 31.802,11 42.015,12 

Ministeri d’Educació i 
Ciència 27.751,90 17.218,63 20.543,53 19.617,01* 26.778,51 

Govern de les Illes 
Balears  22.772,00 34.999,00 46.800,00 57.000,00 

Ajuntament de Palma**    12.000,00  12.000,00 

Consell de Mallorca   3.000,00  6.000,00 

Bancaixa     75.000,00 

Totals 118.201,9 128.242,87 162.426,09 168.267,01 303.078,49
 

                                                 
* Correspon al pagament del 70% de l’aportació total.  
**Les aportacions dels ajuntaments d’Inca, Calvià i Manacor, del Govern balear, del Consell de Mallorca i 
de Bancaixa es donen en forma d’ajut directe a l’alumnat. 
 



8.1.2.2 Alumnat Sòcrates-ERASMUS que rep la UIB 
 
8.1.2.2.1. La taula següent mostra el nombre d’alumnes que rep la UIB, distribuït per 
estudis i sexe.  
 

Estudis 
Estudiants Estudiantes Total 

Administració i Direcció d’Empreses 3 5 8 
Biologia 1 1 2 
Diplomatura en Turisme 2 8 10 
Dret 5 5 10 
Economia 9 5 14 
Enginyeria en Informàtica 1 0 1 
Filologia Anglesa 0 3 3 
Filologia Catalana 0 2 2 
Filologia Hispànica 3 13 16 
Geografia 0 4 4 
Història 3 2 5 
Hoteleria (SRI) 0 2 2 
Matemàtiques 3 0 3 
Mestre. Educació Física 0 1 1 

Mestre. Educació Primària 
1 0 1 

Mestre. Llengua Estrangera 
1 2 3 

Pedagogia 
2 3 5 

Psicologia 1 4 5 
Psicopedagogia 1 0 1 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de 
Gestió 

1 0 1 

Títol Superior de Turisme 
2 12 14 

TOTALS 39 72 111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.1.2.2.2. Les dades contingudes a la taula es representen al gràfic següent:  
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8.1.2.2.3. El gràfic següent mostra les dades totals de l’alumnat segons el països 
d’origen.  
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8.1.2.2.4. El següent gràfic representa l’evolució de la mobilitat de l’alumnat d’altres 
universitats a la UIB en el marc del programa Sòcrates-ERASMUS els cursos 2003-
2004, 2004-2005 i 2005-2006. 
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8.1.2.3 Mobilitat del professorat ERASMUS 
 
A continuació es mostren les dades relatives a la mobilitat del professorat dins el 
programa Sòcrates-ERASMUS per estudis.  
 

Curs Acadèmic 2005-2006 
Estudis Homes Dones Total 
Ciències de l’Educació 2 0 2 
Ciències Naturals 
(Facultat de Ciències) 1 1 2 

Economia 2 1 3 
Enginyeria 0 0 0 
Filologies 0 2 2 
Humanitats 2 2 4 
Matemàtiques, Informàtica 1 0 1 
Psicologia 2 0 2 
TOTALS 10 6 16 

 
 
8.1.2.3.1. El gràfic següent representa el nombre total de professors desplaçats del curs 
2005-2006, seguint el criteri dels estudis. 
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8.1.2.3.2. La taula següent mostra el país de destinació del professorat per al curs 
2005-2006. 
 
 

Curs Acadèmic  2005-2006 
Alemanya 3 
Àustria 2 
França 3 
Grècia 1 
Itàlia 6 
Portugal 1 
TOTALS 16 

 
 
Les dades del curs acadèmic 2005-2006, contingudes a la taula, es representen al gràfic 
següent: 
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8.1.2.3.3. El següent gràfic representa l’evolució de la mobilitat de professorat de la 
UIB en el marc del programa Sòcrates-ERASMUS des del curs 2001-2002 fins al 2004-
2005. 
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8.1.2.3.4. Les aportacions econòmiques del Consejo de Universidades destinades a la 
mobilitat de professorat dins el marc del programa Sòcrates-ERASMUS, es 
concedeixen en funció de la mobilitat real del segon any anterior al curs que es 
concedeix. L’evolució de les aportacions econòmiques per aquest concepte són les 
següents:  
 
 
 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006

Consejo de 
Universidades 10.593,00 15.497,96 15.497,96 14.110,88 9.686,77

 
Aportació de la  UIB  2.586,58 4.585,65 4.585,65 1.686,24 0

Total 13.179,58 20.083,61 20.083,61 15.797,12 9.686,77
 
 
8.1.3 Programes amb l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional 
 
8.1.3.1 Programes de cooperació interuniversitària (PCI) 
 
El Programa de cooperació interuniversitària amb Iberoamèrica, conegut fins l’any 1997 
com a Intercampus, es desenvolupa des de l’any 1994 i s’ha anat consolidant al llarg 
dels anys fins a convertir-se en un punt de referència en matèria de cooperació 
universitària, malgrat els canvis substancials que s’han produït aquests darrers anys. 
L’organisme responsable de la creació, la gestió i el finançament d’aquest programa és 
l’Institut de Cooperació Iberoamericana de l’Agència Espanyola de Cooperació 
Internacional (AECI), que depèn del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació. 
 
A la convocatòria del PCI amb Iberoamèrica 2004 (que es torna a dir Intercampus a 
partir de la convocatòria 2004), a la UIB es presentaren un total de vuit sol·licituds: set 



per a projectes conjunts de recerca i una per a accions conjuntes complementàries. 
D’aquestes sol·licituds l’AECI va atorgar les dues ajudes següents: 
 
  Una ajuda de 6.990 euros per al projecte conjunt de recerca amb la Universidad de 

las Américas, Puebla (Mèxic) «La búsqueda de señas de identidad propias por parte 
de una comunidad indígena, San Andrés Cholula, como sistema de autodefensa 
frente a la globalización» (Dept. de Ciències de la Terra, prof. Miquel Seguí). 

  I una ajuda de 12.145 euros per al projecte conjunt de recerca amb la Universidad 
Nacional de Costa Rica «Propuestas metodológicas y de nuevos recursos en la 
formación de los docentes en áreas rurales: evaluación, seguimiento y alternativas en 
la maestría centroamericana en educación rural semipresencial» (Dept. de Ciències 
de l’Educació, prof. Jesús Salinas). 

 
En el Programa de cooperació interuniversitària (PCI Mediterráneo) entre Espanya i 
Tunísia 2005 no es va presentar cap sol·licitud. En el PCI Mediterráneo entre Espanya i 
Marroc 2005 es va presentar una única sol·licitud que no va ser seleccionada. 
 
8.1.3.2 Beques MAEC-AECI 
 
En el marc del conveni de cooperació que es va signar entre l’Agència Espanyola de 
Cooperació Internacional (AECI) i la UIB en data 9 d’abril de 2002, s’ha desenvolupat 
un pla operatiu per a la convocatòria anual de beques MAEC-AECI. D’acord amb 
aquest pla, que es va signar el dia 28 de gener de 2004, la UIB cobrirà les despeses de 
matrícula en els cursos corresponents a programes oficials de doctorat de totes aquelles 
persones que siguin adjudicatàries d’una beca MAEC, fins a un nombre màxim de dotze 
places anuals.  
 
Per al curs 2005-2006 s’han atorgat dues beques: una per a la realització del Curs 
d’estiu de llengua i cultura espanyola i l’altra per a doctorat, però cap dels dos 
beneficiaris han vengut a la UIB perquè finalment han renunciat a la beca. 
 
8.1.3.3 Beques Líder 
 
La Fundació Carolina amb la col·laboració econòmica del Grup Santander ha posat en 
marxa, per cinquè any, el programa de beques Líder: es tracta d’una iniciativa adreçada 
a reunir (mitjançant una beca) seixanta titulats recents iberoamericans (cinquanta 
d’americans, vuit d’espanyols i dos de portuguesos) amb els millors expedients 
acadèmics, amb l’objectiu de donar-los a conèixer la realitat social espanyola mitjançant 
un curs intensiu de tres setmanes de durada, al mes de juliol, perquè puguin entrar en 
contacte directe amb representants qualificats de la vida i les institucions universitàries, 
culturals, empresarials i institucionals del nostre país. 
 
La UIB va proposar dues persones per a aquesta convocatòria i una d’elles ha estat 
seleccionada: la senyora Diana Martínez Llinàs, llicenciada en Biologia. 



 
8.1.4 Mobilitat d’alumnes en el marc de convenis d’intercanvi d’alumnat 
 
8.1.4.1 Convenis tramitats 
 
Durant l’any acadèmic 2005-2006 s’han tramitat convenis específics d’intercanvi 
d’alumnat amb les següents universitats: 
 
– Universitat Nacional del Sur, Argentina. 
– Universitat de Neuchâtel, Suïssa. 
– Universitat de Berna, Suïssa. 
– Universitat Estatal de Bolívar, Equador. 
– Universitat Estatal de Londrina, Brasil. 
– Universitat de Ginebra, Suïssa. 
– Universitat de Quebec a Mont-real, Canadà. 
 
A més, s’ha tramitat l’adhesió de la UIB als programes d’intercanvi següents: 
 
– Conveni d'intercanvi acadèmic i estades estudiantils en el marc de l’Associació 
ORION, xarxa d’Universitats i ONG llatinoamericanes, del Carib i europees, amb el 
propòsit de contribuir al procés d'internacionalització de les institucions, d’enfortir els 
processos de formació general i disciplinària, i de reconèixer la mobilitat estudiantil 
com a experiència pedagògica de valor curricular recognoscible.  
 
– Programa de mobilitat estudiantil CINDA, Centre Interuniversitari de 
Desenvolupament. És una institució acadèmica internacional, formada per importants 
universitats de l’Amèrica Llatina i Europa, el propòsit fonamental de la qual és vincular 
universitats entre si i amb els principals problemes de desenvolupament. 
 
– Programa Internacional d’Intercanvi d’Alumnat ISEP. És la xarxa d'institucions 
postsecundàries més gran del món, les quals cooperen per proporcionar experiències 
educatives internacionals assequibles per a una població d'estudiants diversa. Fundada 
l’any 1979, ISEP compta amb 260 membres dels Estats Units i 35 d’altres països. ISEP 
es subdivideix en diversos programes. Des del Vicerectorat de Relacions Exteriors es 
gestiona la incorporació de la UIB al programa que permet l’intercanvi d’alumnat amb 
universitats dels Estats Units. 
 
– Programa Americampus, programa de mobilitat amb universitats i institucions 
d’educació superior de l’Amèrica Llatina, creat pel Grup 9 d’Universitats. 
 
8.1.4.2 Intercanvis realitzats 
 
El mes d’abril de 2003 el Vicerectorat de Relacions Exteriors publica la «primera 
convocatòria de places per a alumnes de la Universitat de les Illes Balears per realitzar 
un període d’estudis en universitats dels Estats Units i d’Iberoamèrica durant l’any 
acadèmic 2004-2005». Aquesta convocatòria permet donar a conèixer i oferir de manera 
conjunta places a universitats amb les quals la UIB té signat un conveni específic 
d’intercanvi d’alumnat.  
 



Atesos els bons resultats obtinguts arran de la publicació d’aquesta convocatòria quant a 
l’increment de la mobilitat d’alumnat en el marc d’aquests convenis, i amb l’objectiu de 
millorar-ne la seva gestió, es decideix publicar dues convocatòries de “Convenis 
d’intercanvi d’alumnat” durant l’any acadèmic 2005-2006 per realitzar un intercanvi 
durant l’any acadèmic 2006-2007. 
 
A la primera convocatòria, publicada el mes de febrer de 2005, s’ofereixen places a les 
universitats següents: 
 
– Universitat de Texas a Austin, Estats Units. 
– Universitat de Wisconsin a Stout, Estat Units. 
– Institut Tecnològic de Monterrey, Mèxic. 
– Universitat de Colima, Mèxic. 
– Universitat de Guanajuato, Mèxic. 
– Universitat Nacional de Cuyo, Argentina. 
– Universitat Nacional de La Plata, Argentina. 
– Universitat del Turabo, Argentina. 
– Universitat Diego Portales, Xile. 
– Universitat Mayor, Xile. 
– Universitat Estatal de Gestió, Federació Russa. 
 
A la segona convocatòria, publicada el mes d’abril de 2005, s’ofereixen places a les 
universitats següents: 
 
– Institut Tecnològic de Monterrey, Mèxic. 
– Universitat de Guanajuato, Mèxic. 
– Universitat Autònoma de Baja California, Mèxic. 
– Centro Universitario FEEVALE, Brasil. 
– Universitat del Turabo, Argentina. 
– Universitat Diego Portales, Xile. 
– Universitat Mayor, Xile. 
– Universitat Estatal de Gestió, Federació Russa. 
 
 
L’alumnat seleccionat per realitzar un intercanvi en el marc d’aquestes convocatòries ha 
rebut un ajut econòmic per part del Govern Balear equivalent a 600 euros.  
 
A més, s’ha aconseguit que, a partir de l’any acadèmic 2006-2007, la Fundació 
Bancaixa ampliï els ajuts fins ara només atorgats a l’alumnat ERASMUS, als estudiants 
seleccionats en el marc d’aquestes convocatòries. Els ajuts són de 400 o de 800 euros, 
segons el període de l’intercanvi. 
 
8.1.4.2.1 La taula i el gràfic següent que la representa contenen dades sobre l’alumnat 
de la UIB que ha realitzat un intercanvi en el marc d’aquestes convocatòries, seguint el 
criteri d’estudis cursats: 
 
 
 
 
 



Estudis Estudiants Estudiantes Total
Administració i Direcció d'Empreses 2 1 3 
Ciències Empresarials 1 1 2 
Economia 1 0 1 
Enginyeria Tècnica Agrícola. Especialitat en 
Hortofruticultura i Jardineria 1 0 1 

Pedagogia 0 5 5 
Psicopedagogia 0 1 1 
TOTAL 5 8 13 
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8.1.4.2.2 La taula i el gràfic següent que la representa contenen dades sobre l’alumnat 
de la UIB que ha realitzat un intercanvi en el marc d’aquestes convocatòries, seguint el 
criteri d’universitat de destinació: 
 

Universitat de destinació País Estudiants Estudiantes Total 
Centro Universitario FEEVALE Brasil 0 4 4 
Oregon State University EUA 1 0 1 
Universidad de Colima Mèxic 0 1 1 
Universidad Nacional de Cuyo Argentina 1 1 2 
Universidad Nacional de La Plata Argentina 1 0 1 
University of Texas at Austin EUA 0 1 1 
University of Wisconsin-Stout EUA 2 1 3 
TOTAL  5 8 13 
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8.1.4.2.3 El gràfic següent representa l’evolució de la mobilitat de l’alumnat de la UIB 
en el marc de convenis específics d’intercanvi d’alumnat des de l’any acadèmic 2000-
2001 fins al 2005-2006. 
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8.1.4.2.4 La taula i el gràfic següent que la representa contenen dades sobre l’alumnat 
que rep la UIB en el marc d’un conveni d’intercanvi d’alumnat seguint el criteri dels 
estudis cursats: 
 

Estudis Estudiants Estudiantes Total
Administració i Direcció d'Empreses 1 0 1 
Dret 1 0 1 
Economia 1 2 3 
Filologia Anglesa 0 1 1 
Filologia Catalana 0 1 1 
Física 1 0 1 
Psicologia 0 1 1 
Títol Superior de Turisme 1 6 7 
Diplomatura en Turisme 0 4 4 
TOTAL 5 15 20 
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8.1.4.2.5  La taula i el gràfic següent que la representa contenen dades sobre l’alumnat 
que rep la UIB en el marc d’un conveni d’intercanvi d’alumnat seguint el criteri de la 
universitat d’origen: 
 

Universitat d’origen País Estudiants Estudiantes Total
Universidad Autónoma de Baja California Mèxic 1 1 2 
Universidad de Colima Mèxic 1 4 5 
Universidad de Guanajuato Mèxic 1 3 4 
Universidad de San Luis de Potosí Mèxic 1 0 1 

Universitat Estatal de Gestió Federació 
Russa 0 4 4 

Universität Bern Suïssa 1 0 1 
University of Wisconsin-Stout EUA 0 3 3 
TOTAL  5 15 20 
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8.1.4.2.6 El següent gràfic representa l’evolució de la mobilitat de l’alumnat d’altres 
universitats a la UIB en el marc de convenis específics d’intercanvi d’alumnat des de 
l’any acadèmic 2000-2001 fins al 2005-2006. 
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8.1.5 Alumnat visitant 
 
D’acord amb el que es preveu a l’Acord normatiu del dia 26 de març de 2004 pel qual 
s’aprova la normativa de mobilitat de l’alumnat a la Universitat de les Illes Balears i 
ateses les demandes d’alumnat estranger (procedent d’universitats que no tenen acord 
de col·laboració amb la UIB) de venir a fer una part dels estudis a la nostra universitat, 
durant el curs 2005-2006, la UIB ha acollit per segon any estudiants/es visitants.  
 
Aquesta figura permet a alumnes procedents d’institucions d’ensenyament equiparable 
al nivell universitari espanyol, fora del marc dels programes o convenis subscrits per la 
Universitat de les Illes Balears, desplaçar-se a la UIB per completar la seva formació 
acadèmica. 
 
8.1.5.1 Alumnat visitant de la UIB  
 
8.1.5.1.1 La taula següent mostra el nombre d’alumnes de la UIB que han marxat 
aquest curs acadèmic 2005-2006, distribuïts per estudis, per sexe, país i universitat de 
destinació:  
 
 

Estudis Total Homes Dones País i universitat 
Pedagogia 1 0 1 Alemanya, Universität Koblez-Landau 
Psicologia 1 1 0 Suècia, Örebro University 
Títol Superior 
de Turisme 

1 0 1 Alemanya, International Management 
Center Krems 

TOTALS 3 1 2  
 



 
8.1.5.1.2 La taula següent recull el total de mesos d’intercanvi de l’alumnat de la UIB 
com a alumnat visitant. 

 
País i universitat Estudis Alumnat Mesos 

Alemanya, International Management 
Center Krems 

Títol 
Superior de 
Turisme 

1 9 

Suècia, Örebro University Psicologia 1 9 
Alemanya, Universität Koblez-Landau Pedagogia 1 9 
 TOTALS 3 18 

 
 

8.1.5.2 Alumnat visitant que rep la UIB 
 
8.1.5.2.1 La taula següent conté dades sobre l’alumnat que rep la UIB durant el curs 
2005-2006 per realitzar un intercanvi com a alumnat visitant seguint el criteri d’estudis 
cursats. 

 

Estudis 
Total Homes Dones País 

Dret 2 0 2 Alemanya 
Economia 4 2 2 Alemanya, EUA
Filologia Hispànica  1 0 1 EUA 
Filologia Anglesa 1 1 0 Àustria 
Treball Social 1 0 1 Finlàndia 
TOTALS 9 3 6  

 
 

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

 
Universitat d’origen Estudiantes Estudiants Total 

Laurea-Ammattikorkeakoulu, Finlàndia 1 0 1 
Michigan State University, EUA 1 0 1 

Karl-Franzens Universität Graz, Àustria 0 1 1 
Humboldt Universität su Berlin,  

Alemanya 
0 1 1 

Universität Hamburg, Alemanya 2 0 2 
Univerity of Arizona, EUA 1 0 1 
University of Iowa, EUA 1 0 1 
Wittemberg University 0 1 1 

TOTALS 6 3 9 
 



 
8.1.5.2.3 La taula següent conté el total de mesos d’intercanvi de l’alumnat que rep la 
UIB d’altres universitats. 

 
Nre. 

d’estudiants/es 
visitants 

Mesos 
d’intercanvi 

Total mesos 

2 9 18 
7 5 35 

9 estudiants/es  53 
 
 

8.1.6 Programes d’estudi per a alumnat estranger 
 
8.1.6.1 Programa per a l’alumnat d’universitats de la Federació Russa 
 
La taula següent recull el nombre d’alumnes de la Universitat Estatal de Gestió (UEG) i 
d’altres universitats i centres de Moscou que han assistit als cursos d’espanyol i anglès 
organitzats per la UIB.  
 

 Nombre d’assistents 

Període Cursos 
espanyol 

Cursos anglès Pràctiques TOTAL 

Juliol 2001 13 --- 3 13 
Juliol 2002 42 --- 4 42 
Juliol 2003 20 --- 9 20 
Juliol 2004 27 --- 7 27 

Setembre 2004 13 --- --- 13 
Juliol 2005 33 19 3 52 

Setembre 2005 31 12 --- 43 
TOTAL 179 31 26 210 

 
 
La presència d’aquests alumnes a la UIB no s’ha limitat als cursos d’espanyol i 
d’anglès. En el marc del conveni específic per a intercanvi d’alumnat firmat entre la 
UIB i la UEG el 28 de maig de 2004, una estudianta de Psicologia de la UEG ha fet part 
dels seus estudis a la UIB durant l’any acadèmic 2004-2005, i quatre estudiantes de la 
UEG han cursat part dels estudis a la UIB durant l’any acadèmic 2005-2006. A més, 
una estudianta llicenciada per la UEG ha fet el Màster en Direcció d’Empreses de 
Serveis, especialització en Màrqueting, durant l’any acadèmic 2003-2004, i una altra 
estudianta ha cursat el Màster en Turisme de la UIB. 
 
8.1.6.2 Programa per a l’alumnat del Council on International Educational 
Exchange - CIEE.  
 
L’11 d’octubre de 2005 la UIB va signar un conveni de col·laboració amb el Council on 
International Educational Exchange – CIEE per establir un programa de formació 
acadèmica i cultural per a llurs estudiants.  



 
Aquest programa de  formació, que pot ser quadrimestral i/o d’estiu, consisteix en:  
 
─ Assignatures de llengua espanyola. 
─ Assignatures dels plans d’estudis oficials de la UIB en espanyol, principalment 
relacionades amb turisme, economia i empresa.  
─ Assignatures obligatòries especials per als estudiants del CIEE impartides per 
professorat de la UIB.  
─ Pràctiques de treball en empreses/entitats de les Illes Balears, principalment del sector 
turístic.  
 
En el marc d’aquest conveni, durant l’any acadèmic 2005-2006, la UIB ha rebut tres 
estudiants per realitzar el programa quadrimestral, de febrer a juny, i cinc estudiants per 
realitzar el programa d’estiu.  
 
 
8.1.7 Assignatures en anglès 
 
Aquest curs s’ha ofert per primera vegada un programa específic d’assignatures en 
anglès per a tot l’alumnat de la UIB. La impartició d’assignatures en anglès l’any 
acadèmic 2005-2006 ha comptat amb una dotació pressupostària de 7.400 euros, dels 
quals 1.000 els ha aportat el Ministeri d’Educació i Ciència, i 6.400, la UIB. Aquests 
diners s’han destinat a l’elaboració, correcció i traducció dels materials didàctics, com 
també a classes d’anglès de suport per al professorat i alumnat participant.  
 
L’oferta per al curs 2005-2006 ha estat de 38 assignatures. D’aquestes, 34 formen part 
dels estudis de Filologia Anglesa i s’obren com a matèries de lliure configuració a la 
resta d’alumnat de la UIB; i 4 passen a ser assignatures en anglès en el marc d’aquest 
programa.  
 
Les dades de participació d’alumnat a les quatre darreres són les que figuren a 
continuació: 

 
Nom de l’assignatura Alumnes de 

programes de 
mobilitat SRI 

Total alumnes  

Marine Biology  0 13 
International Trade Law  3 11 
Introduction to Cosmology  0 18 
Biochemistry of Membranes 0 2 
Total alumnes UIB matriculats 3 44 
 
 
8.1.8  Convocatòria d’ajuts per a projectes d’internacionalització de facultats i 

escoles 
 
L’objectiu d’aquesta convocatòria ha estat donar suport a les activitats adreçades a 
l’estudi i el desenvolupament de les relacions internacionals de les facultats i escoles. 
Entre d’altres, han estat objecte d’aquesta primera convocatòria, les activitats referides 
a:  



 
─ L’elaboració de plans d’internacionalització. 
─ La realització de diades o jornades per a la internacionalització.  
─ La promoció de la mobilitat de l’alumnat. 
─ Activitats conjuntes amb altres universitats. 
 
Aquesta primera convocatòria ha comptat amb una dotació pressupostària de 36.000 
euros, dels quals 18.000 han estat aportats pel Ministeri d’Educació i Ciència, i 18.000, 
pel Vicerectorat de Relacions Exteriors.  
 
Els projectes concedits en aquesta primera convocatòria, realitzats entre gener i juny de 
2006, han estat els següents:  
 

Facultat - Escola Universitària Denominació del projecte 
Facultat de Ciències 
 

Programa d’estímul a la 
internacionalització i professionalització 
dels estudis d’enginyeria tècnica agrícola 
de la UIB. 

Escola d’Infermeria i Fisioteràpia 
 

Desenvolupament curricular en 
Fisioteràpia: Perspectives i aplicacions a 
la Unió Europea. 

Facultat de Ciències: Departament de 
Química 
 

Jornades per a la promoció d’intercanvi 
d’estudiants de química a diversos països 
de la UE.  

Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials 
 

Elaboració de la Guia del Professorat i 
Guia de l’Estudiant per a alumnes i 
professors estrangers del Departament 
d’Economia Aplicada. 

Facultat d’Educació: Educació Social 
 

Projecte de desenvolupament curricular 
conjunt amb universitats europees: Estudis 
d’Educació Social.   

Facultat d’Educació: Pedagogia i Mestre 
 

Projecte de desenvolupament curricular 
conjunt amb universitats europees: Estudis 
de Pedagogia i Mestre.   

Escola Universitària de Turisme 
 

Jornada d’Internacionalització de l’Escola 
Universitària de Turisme. 

Facultat de Dret 
 

Estudis de Dret Uniforme i Dret 
Econòmic.   

Facultat de Filosofia i Lletres 
 

Conferències i taules rodones per als 
estudis de Filologia, Història, Geografia i 
Treball Social.  

 
 
8.1.9 Mobilitat de professorat i PAS en el marc de convenis bilaterals: 
programa d’ajuts per a activitats relacionades amb convenis de la UIB 
 
El dia 13 de maig de 2004, el Consell de Govern de la Universitat va aprovar el 
Programa d’ajuts per a activitats relacionades amb convenis de la UIB. Aquest 
programa té com a objecte subvencionar activitats que es realitzin en el marc de 
convenis subscrits per la UIB, com també activitats preparatòries de nous convenis. Està 



dirigit al professorat i personal d’administració i serveis de la UIB, com també a les 
persones procedents d’altres universitats o institucions amb les quals la UIB té subscrit 
un conveni o està realitzant activitats preparatòries per subscriure’n un. 
 
Les ajudes concedides entre l’1 de juliol de 2005 i el 30 de juny de 2006 han estat les 
següents: 
 

Convocatòries 

Juliol 2005 1.991,65

Octubre 2005 2.688,83

Gener 2006 544,00

Abril 2006 5.596,00

Total 10.820,48 euros
 
 
A la taula següent es detalla el nombre de professorat de la UIB i d’altres institucions 
que ha rebut un ajut dins el Programa d’ajuts per a activitats relacionades amb convenis 
de la UIB, en relació amb el departament universitari a què correspon. 
 
Departament Professorat 

UIB 
Professorat d’altres 

institucions 

Personal 
d’administració i 

serveis 
Campus Extens 0 0 2 
Ciències de la Terra 0 1  
Ciències de l'Educació 2 0  
Ciències Històriques 1 0  
Dret Privat 1 0  
Economia Aplicada 1 0  
Filosofia i Treball Social 2 1  
Física 1 0  
Infermeria i Fisioteràpia 1 1  
Química 1 0  
Total 10 3 2 
 



 
8.1.10 Acords marc de col·laboració 
 
Els acords marc de col·laboració amb altres universitats (publicats als FOU entre l’1 de 
juliol de 2005 i el 30 de juny de 2006) han estat els següents: 
 

1282 Escola Internacional de Turisme, Hoteleria i 
Gastronomia de Mendoza - Fundació Illes Malvinas 

− Argentina 

1223 Universitat Nacional de Córdoba 
− Austràlia 1208 Universitat de Melbourne (Escola d'Infermeria) 
− Bolívia 1135 Universitat Autònoma Juan Misael Saracho 

1134 Federació d'Establiments d'Ensenyament Superior a 
Novo Hamburgo 

1279 Universitat Estatal de Londrina 
1163 Universitat Federal de Santa Maria 

− Brasil 

1251 Universitat Federal del Pará 
− Colòmbia 1132 Fundació Universitat del Nord 
− Països diversos 1167 Xarxa Orión 
− Equador 1227 Escola Superior Politècnica del Litoral de Guayaquil 
− EUA 1205 Council on International Educational Exchange (CIEE) 
− Federació Russa 1106 Universitat Estatal de Gestió (Gosudarstveny 

Universiteit Upravlenya) 
− Marroc 1170 Universitat Hassan II - Mohammedia 

1188 Universitat Autònoma de la Baixa Califòrnia − Mèxic 
0974 Universitat Autònoma de Nuevo León 

− Moldàvia 1184 International Institute of Management of Kishinev 
− Níger 1219 Universitat Abdou Moumouni de Niamey 
− Perú 1092 Universitat Nacional de l'Amazònia Peruana 
− República 

Txeca 
1168 Universitat de Bohèmia Occidental 

1263 Universitat de Berna − Suïssa 
1230 Universitat de Neuchâtel 

− Veneçuela 1139 Universitat Simón Bolívar 
1246 Universitat Catòlica de Temuco − Xile 

 1123 Universitat Diego Portales 
− Xina 1233 Universitat Normal de Shanghai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.2 Cooperació per al desenvolupament i solidaritat 
 
8.2.  COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I SOLIDARITAT 
 
Durant el curs 2005-2006 s’ha ampliat la tasca de la UIB en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament i la solidaritat amb l’increment de la partida destinada al programa de 
voluntariat i l’augment del finançament extern dels programes de cooperació al 
desenvolupament. Com a resultat de tot això i com a reflex de la voluntat decidida de la 
UIB de consolidar el seu paper com a universitat compromesa amb l’educació en els 
valors de la solidaritat, la llibertat, la democràcia, la justícia i la igualtat, el Consell de 
Direcció de la UIB va aprovar (en sessió de 10 de maig de 2005) la creació de l’Oficina 
de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.   
 
Les finalitats i accions d’aquesta oficina se centren en dos grans àmbits d’actuació:  

1. la cooperació al desenvolupament  
2. el voluntariat universitari 

 
Per poder dur a terme ambdós  àmbits d’actuació i contribuir en la lluita contra la 
pobresa i desigualtats existents en el mon, l’oficina de cooperació al desenvolupament i 
solidaritat es planteja els següents objectius: 
 
1. Quant a l’ àmbit de cooperació al desenvolupament 
 
Objectius generals 
 
•  Sensibilitzar els membres de la comunitat universitària envers  les necessitats i els 

problemes existents tant a la nostra societat com en els països en vies de 
desenvolupament. 

 
•  Potenciar l’educació i la recerca per al desenvolupament dels països empobrits per 

que puguin actuar com a  generadors  de processos de desenvolupament i enfortir els 
sistemes universitaris i acadèmics. 

 
•  Promoure projectes directes que afavoreixin el desenvolupament dels països 

empobrits, amb atenció al coprotagonisme i corresponsabilitat entre els diferents  
agents que s’hi troben implicats, així com a l’impacte sobre de les persones i les 
seves necessitats. 

 
Programes de cooperació al desenvolupament 
 
Els programes de cooperació al desenvolupament inclouen un ampli ventall d’activitats 
de formació, sensibilització, recerca i divulgació. Aquests programes es fan en el marc 
del conveni de col·laboració amb el Govern balear i del 0,7 per cent del pressupost 
d’ingressos propis que la UIB dedica a la cooperació. 
 
 
 
Aquests programes pretenen: 
 

•  millorar les condicions de vida i de treball dels països menys desenvolupats,  



•  enfortir els sistemes universitaris d'aquests països amb la promoció de la 
formació dels recursos humans, així com participar en la recerca per al 
desenvolupament;  

•  desenvolupar el sentiment de solidaritat i els hàbits de consum, comerç i 
producció justs i responsables, des d'una perspectiva sostenible de 
desenvolupament;  

•  coordinar actuacions entre distints agents de la cooperació al desenvolupament. 
 
La UIB i el Govern balear han signat, des de l’any 2001, sis convenis de col·laboració 
en matèria de cooperació al desenvolupament.  
 
La majoria d’accions realitzades en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament durant 
el curs 2005-2006 corresponen al conveni signat entre la Direcció General de 
Cooperació i la UIB al 2005, si bé durant aquest curs s’ha signat el conveni de 2006 i 
s’han iniciat una part de les accions d’aquest conveni. Per aquest motiu, la memòria 
inclou les activitats realitzades en el marc dels dos convenis. 
 
La quantitat assignada al conveni de 2005 fou de 380.000 euros, i la del conveni de 
2006, de 430.000 euros. 
 
2.  Quant a l’àmbit del voluntariat  universitari 
 
Objectius generals 
 
•  Promoure el voluntariat entre la població universitària amb la intenció de contribuir 

a la seva formació en els valors de la solidaritat, la tolerància, la convivència, la 
llibertat, la justícia i la sostenibilitat. 

•  Contribuir a la disminució de la pobresa i de les desigualtats existents en el món. 
 
El programa de voluntariat universitari de la UIB possibilita l’alumnat a rebre 
informació periòdica d’aquest àmbit a través de la Borsa de Voluntariat de la UIB, rebre 
formació i participar en la realització de tasques de voluntariat en entitats de les Illes 
Balears, així com altres països en matèria de cooperació al desenvolupament.  
 
Les activitats realitzades en aquest apartat es fan en el marc dels convenis  de 
col·laboració amb la Direcció General de Cooperació i la Direcció General de Joventut, 
així com del 0,7 per cent del pressupost d’ingressos propis que la UIB dedica a 
cooperació i de la partida destinada a aquesta finalitat en el pressupost de la UIB.  
 
Aquests programes pretenen: 
•  Promoure el voluntariat en tots els vessants, local i internacional. 
•  Formar l’alumnat en matèria voluntariat per garantir intervencions eficaces i 

eficients.  
•  Compartir experiències amb altres universitaris que actuïn en el camp de la 

cooperació al desenvolupament. 
 
La quantitat destinada en aquest apartat es concreta a les quantitats de 51.000 euros en 
el marc del conveni de 2006 amb la Direcció General de Cooperació, 12.000 euros en el 
marc del conveni de 2006 amb la Direcció General de Joventut, 9.000 euros del 
pressupost per a l’any 2006 de la UIB en matèria de voluntariat específic, a més de les 



aportacions derivades del 0,7 per cent del pressupost d’ingressos propis que la UIB 
dedica a cooperació.  
 
 
8.2.1. ACCIONS DE FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ 
 

8.2.1.1. Assignatures de lliure configuració  
S’ha renovat l’ajut de 900 euros per a la realització de l’assignatura de lliure 
configuració en matèria de cooperació al desenvolupament Tecnologia per al 
Desenvolupament Humà (codi 3460), de  4,5 crèdits, impartida pel professor Víctor 
Martinez Moll  del Departament de Física.  

 
Igualment s’ha renovat amb un ajut de 1.500 euros per a la realització de l’assignatura 
de lliure configuració en matèria de cooperació al desenvolupament: Economia, 
Desenvolupament i Cooperació (codi3067), de  4,5 crèdits impartida pel professor 
Antonio Sierra Rincón  del Departament d’Economia Aplicada.  
 
Ambdues assignatures varen ésser seleccionades a la I Convocatòria d’ajuts de 
cooperació al desenvolupament: accions de formació i sensibilització (duta a terme 
durant l’any 2004), fet pel qual va obtenir l’ajut amb càrrec al 0,7 per cent del 
pressupost d’ingressos propis de la UIB. 
 

8.2.1.2. Cursos monogràfics de curta durada  
Aquests cursos pretenen posar a l’abast dels ciutadans un ampli ventall d’accions 
formatives que cobreixin els distints nivells formatius. 
Durant el curs 2005-2006 es varen realitzar els cursos següents: 

  Drets humans i protecció dels grups humans més vulnerables 
  La perspectiva de gènere en la cooperació per al desenvolupament 
  Comptabilitat per a ONGD 

 
A la taula següent apareixen les dades de participació i la durada dels diferents cursos: 
 
Participants Professorat Alumnat Durada 
Drets humans i protecció dels grups 
humans més vulnerables. Dirigit per a la 
professora Margalida Capellà i Roig. 

9 26 40 hores 

La perspectiva de gènere en la 
cooperació per al desenvolupament. 
Coordinat per a l’OCDS amb 
col·laboració del Centre Africà per al 
gènere i el desenvolupament  
(CAGEDE) de la comissió econòmica 
per a Africà (CEA) de les Nacions 
Unides  

3 31 20 hores 

Comptabilitat per a ONGD. Dirigit per  
El dr. Antoni Socies Salvà i la 
professora Patrícia Horrac Rosselló.   

5 15 40 hores 

    
TOTAL 17 72 100 
 



Aquests cursos han estat finançats per la Direcció General de Cooperació.  
 

8.2.1.3. Seminari avançat sobre turisme sostenible destinat a tècnics de 
països de la ribera mediterrània, en el marc del programa Azahar «Curs de 
gestió mediambiental de l’activitat turística». 

 
Aquest seminari està emmarcat dins el programa Azahar de cooperació en temes 
mediambientals a la Mediterrània, promogut per l’Agència Espanyola de Cooperació 
Internacional (AECI). Es va dur a terme a Palma del 14 al 19 de novembre de 2005.  
 
El Programa Azahar està dirigit a països en els quals el sector turístic representa una 
oportunitat de desenvolupament econòmic, de riquesa i de benestar. Per aquest motiu, el 
curs s’ha dirigit a aquells professionals i funcionaris de les administracions públiques 
que puguin promoure des de les seves institucions la implantació de polítiques i 
estratègies de suport a una gestió mediambiental sostenible en el sector turístic.  
 
Pel que fa als objectius específics del seminari, es persegueix que les persones 
assistents: 

• Coneguin i comprenguin la problemàtica que presenta el desenvolupament 
turístic sostenible, en especial per a les administracions públiques i per a les 
empreses. 
• Coneguin i siguin capaços d’aplicar els sistemes i bones pràctiques de gestió 
mediambiental sostenible a l’activitat turística. 
• Desenvolupin la seva capacitat crítica i creativitat, per contribuir a resoldre els 
problemes que planteja la gestió mediambiental en els diferents països 
participants. 

 
Al seminari, hi varen participar 23 membres dels països següents:  
Bòsnia i Hercegovina, Egipte, Jordània, Líban, Marroc, Palestina, Tunísia, Síria, 
Turquia. 
 
El seminari dirigit pel dr. Antoni LLull, va ser finançat amb 34.000 euros per la 
Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes Balears  i 41.004 euros per 
l’Agencia Espanyola de Cooperació Internacional (AECI).  
 

8.2.1.4.Curs d’Especialista Universitari en Cooperació Internacional 
Des del curs 2001-2002, la Universitat de les Illes Balears, en virtut dels convenis de 
col·laboració amb el Govern de les Illes Balears, inclou dins la seva oferta de cursos de 
postgrau adreçats a diplomats i/o llicenciats de totes les Illes que vulguin rebre una 
formació especialitzada sobre aquesta matèria. 
D’aquest curs s’han realitzat 3 edicions. Durant el curs 2005-2006 no s’ha realitzat el 
curs de postgrau, donat que s’estan elaborant els materials per impartir, completament el 
curs on-line, així doncs, el proper mes de novembre de 2006 s’inicia una nova edició del 
curs a distància. Aquest curs ha estat dirigit pel dr. Antoni Socies Salvà. 
 
 
 

8.2.1.5. II Convocatòria d’ajuts de Cooperació al Desenvolupament: accions 
de formació i sensibilització 

 



En el marc del 0,7 per cent del pressupost de 2005 de la UIB, s’atorgaren ajuts per un 
import de 10.600 euros en el marc de la II Convocatòria d’Ajuts de Cooperació al 
Desenvolupament: accions de formació i sensibilització (publicada l’abril de 2005), 
adreçada a donar suport a activitats organitzades per alumnat, professorat i personal 
d’administració i serveis de la UIB. 
Els projectes seleccionats foren els següents: 
 

  Apropem el comerç just a la UIB (II) (Quantitat assignada: 1.800 euros) 
Responsable: Josep Pablo Cànaves, professor del Departament de Biologia 
Fonamental i Ciències de la Salut i personal d’administració i serveis (PAS) dels 
Serveis Científicotècnics. 
Equip: Patricia Ferrà Coll, José Pérez Castelló, Ivan de Pau Bernal, Raquel 
Herranz Bascones, Roberto Peñalver García, Sebastià Moll Valentí i Sara Vaquer 
Wirth. 
Ubicació: Universitat de les Illes Balears 
Objectius: l’objectiu general és contribuir a la formació de ciutadanes i ciutadans 
més responsables, crítics i compromesos amb la transformació de les injustes 
relacions econòmiques internacionals, per tal de possibilitar una forma de vida 
social i ecològicament més digna. 
 
  Cinefòrum per una altra globalització (II). (Quantitat assignada: 1.798 
euros) 
Responsable: Patrícia Ferrà Coll, professora del Departament de Pedagogia i 
Didàctiques Específiques. 
Equip: J. Roberto Peñalver García, Alejo R. Cabeza Obrador, Teresa Montero 
Polo, Domènec Garcias Gomila, Tomeu Alorda Ladaria, Jaume Ferrà i Rotger, 
Ivan J. de Pau Bernal, Josep Antoni Pérez Castelló. 
Ubicació: sala d’actes de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, Universitat de 
les Illes Balears. 
Objectius: l’objectiu general és la sensibilització, conscienciació i formació de la 
comunitat universitària (alumnes, personal d’administració i serveis, professorat 
universitari) i de fora de la Universitat, sobre la realitat dels països en vies de 
desenvolupament, sobre la connexió entre la seva realitat i la dels països 
desenvolupats, i sobre la urgent necessitat d’actuar per construir un món més just 
i respectuós amb les persones i amb l’entorn. Es treballaria a través de 
cinefòrums sobre aquests temes amb la participació d’experts i/o persones 
afectades per la problemàtica en el debat posterior. 
 
  Seminari: Codesenvolupament i lluita contra la pobresa. (Quantitat 
assignada: 1.800 euros) 
Responsable: Fernanda Caro Blanco, professora del Departament de Filosofia i 
Treball Social. 
Equip: Francesc Campos Vidal, Joana Gual Frau, Eva Estaràs Coultier, Maria 
Antònia Veny, M. Àngels Ulloa, Francisca Canyelles i Ana Maria Arbós. 
Ubicació: Universitat de les Illes Balears. 
Objectius: l’objectiu general persegueix formar i estimular el debat i l’anàlisi de 
les persones participants, i els objectius pretenen dotar de coneixements 
específics i aportar elements per a l’anàlisi, coneixements i elements per a la 
proposta de solucions i coneixement de “bones pràctiques” en matèria de 
cooperació al desenvolupament i codesenvolupament.  
 
  Curs d'Introducció a la Cooperació en Salut Internacional (Quantitat 
assignada: 1.800 euros) 



Responsable: Miquel Bennàssar Veny, professor associat del Departament 
d’Infermeria i Fisioteràpia. 
Equip: Juan De Pedro Gómez.  
Ubicació: Universitat de les Illes Balears   
Objectius: l’objectiu general d’aquest curs és contribuir a la formació i captació 
dels agents en matèria de salut per millorar l’eficàcia de les intervencions. 
Els objectius específics consisteixen en analitzar la magnitud dels problemes de 
salut a escala internacional, i sobre les tendències i situació actual de la 
cooperació en matèria de salut; donar a conèixer experiències desenvolupades en 
o amb comunitats situades a països en vies de desenvolupament; i desenvolupar 
habilitats en el disseny de projectes de cooperació en salut. 
 
  Taller d'Interculturalitat: El sud en el nord  (Quantitat assignada: 1.800 
euros) 
Responsable: Herminio Domingo Palomares, professor del departament de 
pedagogia aplicada i psicologia de l’educació. 
Equip: Antònia Picornell Rigo, Antònia Abraham Cañellas, Teresa Montero 
Polo, Cristina Notario Rubí 
Ubicació: seus universitàries de Eivissa i Menorca 
Objectius: l’objectiu general consisteix en adquirir habilitats en el camp de la 
competència intercultural. 
Són objectius específics d’aquesta activitat: 

•  Conèixer la realitat sociocultural de vuit països empobrits dels que 
procedeixen importants minories immigrades a Balears. 

•  Adquirir estratègies per abordar el xoc cultural 
•  Accedir a nous recursos i materials per al desenvolupament de la 

educació intercultural 
Amb aquest taller s’espera elaborar un recull de material per a la preparació 
d’una guia didàctica d’Educació Intercultural. 
 
  Elaboració de la Guia de pautes de comportament per a famílies 
d'acollida. Activitats de difusió i publicació d'experiències. (Quantitat 
assignada: 1.800 euros) 
Responsable: Maria Antònia Manassero, professora del Departament de 
Psicologia de la Universitat de les Illes Balears. 
Equip: Irene Vila Pérez, Sebastián Roig Monserrat, Francesca Maria Sureda 
Lledó, Carmen Sánchez Gombau, Maria Antònia Manassero Mas. 
Ubicació: Universitat de les Illes Balears   
Objectius: l’objectiu general d’aquest curs és conèixer les necessitats que 
existeixen en les famílies d’acolliment i elaborar una guia útil que els serveixi per 
enfrontar-se als possibles problemes que puguin sorgir amb els nins i optimitzar-
ne l’estada. 

 



 
 8.2.1.6. Exposicions 
 
Exposició  Re-conèixer el Marroc 
 
 Aquesta exposició va ser organitzada per l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament i Solidaritat conjuntament amb professorat dels  estudis de Treball 
Social, Mestre i Infermeria, sobre les pràctiques en matèria de cooperació al 
desenvolupament realitzades en el Marroc.  
El contingut d’aquesta exposició és el testimoni de l’experiència obtinguda pels 
estudiants de Treball Social, Mestre i Infermeria. S’hi donen a conèixer els diferents 
projectes educatius dels distints estudis, la pràctica realitzada als diferents centres i la 
vivència personal dels estudiants de l’estada al Marroc.  
Ha estat patrocinada per la Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes 
Balears, en el marc del conveni de col·laboració amb la UIB. 
 Es va inaugurar el 22 de març de 2006  a l’edifici Guillem Cifre i serà itinerant 
per les diferents seus de la UIB i altres entitats. 
 
Exposició Tràfic internacional de dones 
 
 Aquesta exposició itinerant, organitzada per Metges del Món – Illes Balears, 
reflecteix la problemàtica que suposa el tràfic internacional de dones amb finalitats 
d'explotació sexual,  catalogat per les Nacions Unides com un dels més greus atemptats 
als drets humans de les dones i nines. Moltes d'aquestes persones que es troben en 
aquesta situació s'hi han vist abocades i fins i tot forçades pel fet de viure realitats no 
desitjades degudes al repartiment injust de la riquesa mundial. 
Es va inaugurar el 24 d’abril de 2006  a l’edifici Mateu Orfila i fins el mes de juny va 
ser itinerant per alguns dels edificis de la UIB. 
 
Exposició Dones d’Àfrica: el cercle de la pobresa  
 
 La dona africana és la principal víctima de sistemes que mai no han comptat 
amb ella, endinsant-se, així, en un cercle de la pobresa del que difícilment pot sortir-ne. 
La important tasca que desenvolupa, ignorada i poc o gens reconeguda, fa que la 
subsistència sigui un combat diari. 
 
 L’exposició Dones d’Àfrica, el cercle de la pobresa, organitzada pel Fons 
Mallorqui de Solidaritat i Cooperació, mostra la lluita quotidiana per la subsistència de 
les dones mitjançant les entrevistes de Montse Pablo i les fotografies de Cati Cladera en 
el marc d’un projecte de l’ONG Mallorca Amiga. 
Es va inaugurar el 10 de gener de 2006 a l’edifici Ramon LLull, i va ser itinerant per  
diferents edificis de la UIB. 
 
 8.2.1.7. Altres iniciatives 
 
Dins el finançament del 0,7 per cent, el Vicerectorat de Relacions Exteriors ha concedit 
ajuts a les accions següents: 
 
 
 



•  Acció de solidaritat a Guatemala: 
A iniciativa d’un grup d'estudiants de Treball Social, Mestre i Educació Social de la 
Universitat de les Illes Balears, i amb el suport del Departament de Filosofia i  
Treball Social, es va concedir un ajut de 1.000 euros per a l’organització d’un pa 
amb oli solidari per Guatemala. Aquest acte es realitzà el dia 24 de novembre de 
2005 i donà a conèixer les destroces produïdes per l'huracà Stan a Guatemala. Els 
doblers recaptats en aquesta activitat es destinaren a l'Associació de Defensa dels 
Drets Humans a Guatemala (ADEHGUA) per a la reconstrucció de les comunitats 
afectades. 

 
•  Curs Introducció a la gestió de projectes de base tecnològica 
Es va atorgar un ajut de 320 euros per a la realització del seminari presencial del 
curs Introducció a la gestió de projectes de base tecnològica, de 60 hores de duració. 
Aquest curs semipresencial l’organitzà Enginyeria Sense Fronteres, juntament amb 
la Universitat Oberta de Catalunya.  
 
•  Publicació d’Análisis de las operaciones financieras I 
Es va concedir un ajut de 1.000 euros per a la publicació del llibre Análisis de las 
operaciones financieras I de Bartolomé Deyà Tortella, dins la Col·lecció Materials 
Didàctics de la UIB. Els beneficis obtinguts de la venda d’aquest llibre es destinaran 
a l’ONGD Treball Solidari. 

 
•  Jornada El Mediterrani: Europa i Àfrica 
Es va atorgar un ajut de 1.000 euros per a la realització de la jornada El Mediterrani: 
Europa i Àfrica, que es realitzà el 4 de maig de 2006 a l’Aula de Graus de l’Edifici 
Ramón Llull, que comptà amb la presència del dr. Enric Olivé Serret, professor 
d’Història Contemporània de la Universitat Rovira i Virgili, per parlar sobre les 
relacions universitàries amb el nord d’Àfrica i el projecte Tempus a Tetuan. 

 
•  Programa subregional Workshop on follow up to the Outcome of 
Seventh African Regional Conference on Women 

Es va concedir un ajut de 6.000 euros per a la realització del Workshop a l’African 
Centre for Gender and Development (ECA).  
 
•  International Congress of Mathematicians 
Ajut de 600 euros per a la concessió de dues beques destinades a matemàtics de 
països en vies de desenvolupament per assistir al congrés abans esmentat, que es va 
realitzar a Madrid, del 22 al 30 d’agost de 2006. 
Aquestes beques estaven emmarcades dins d’una iniciativa del mateix congrés per 
concedir fins a 400 beques de 300 euros cada una, entre facultats, departaments i 
oficines de cooperació de diferents universitats espanyoles. 
 
•  Ajut programa doctorat a la UIB 
 També es va atorgar un ajut de 350 euros per a la de matrícula de doctorat a una 
estudiant de Tanzània. 

 
 
 
 
 



 
8.2.2. PREMI DE RECERCA SOBRE COOPERACIÓ INTERNACIONAL 
 
La convocatòria d’un Premi de Recerca sobre Cooperació al Desenvolupament  sorgeix 
en el marc del conveni de col·laboració subscrit entre el Govern de les Illes Balears i la 
Universitat de les Illes Balears en matèria de cooperació al desenvolupament. 
 
El premi de recerca vol ser una motivació per als investigadors en un tema que disposa 
de pocs recursos dedicats a la recerca. Alhora són objectius d’aquesta acció poder 
col·laborar en la formació de futurs investigadors i poder transferir resultats de la 
recerca a les pràctiques. 
 
El premi de 10.000 euros de dotació de l’any 2005 es va atorgar a dr. Eliel González 
García, dr. Jordi Bartolomé Filella i dra. Josefina Plaixats Boixadera, de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) que presentaren el projecte Contribución al desarrollo 
rural sostenible en Cuba. Recuperación y conservación de ecosistemas erosionados 
mediante el fomento de sistemas agrosilvopastoriles. 
 
Els canvis recents en els usos del sòl en ambients tropicals sovint han tingut com a 
resultat la total degradació d’ecosistemes de baixa resiliència. La seva recuperació, 
conservació i ús racional constitueix a nivell global una de les prioritats dins de les 
estratègies necessàries de conservació de sòls, biodiversitat i ecosistemes. Així doncs, 
l’objectiu del projecte és contribuir a recuperar una de les situacions més preocupants 
des del punt de vista ambiental del país i generar nous coneixements sobre les 
potencialitats d’aquests sistemes en relació als seus serveis ambientals, la protecció dels 
sòls, l’estimulació dels nivells de fertilitat, el foment de la biodiversitat de l’ecosistema i 
el potencial de segrest de gasos que provoquen l’efecte hivernacle. 
 
 
 
8.2.3. PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 

 
 8.2.3.1. II Convocatòria d’ajuts de Cooperació al Desenvolupament: 
Projectes de cooperació 

Aquesta convocatòria té com a objectiu donar suport a projectes de cooperació al 
desenvolupament elaborats per equips de la comunitat universitària. La majoria de 
projectes estan finançats a càrrec del conveni amb el Govern de les Illes Balears. Tot i 
això, la UIB dona suport a la convocatòria a càrrec del 0,7 per cent del pressupost de la 
UIB. 
 
Dins el 2005 es realitzà la II convocatòria d’ajuts i es varen presentar un total de 12 
projectes. A continuació figuren els que foren seleccionats: 
 

  Suport tecnològic al Departament de Construcció de la Fundació Vicenç 
Ferrer i construcció d’una colònia d’habitatges per a famílies marginades a 
Konampali. (Quantitat assignada: 15.113 euros, finançament DGC) 
Responsable: Antoni Cladera Bohigas, professor del Departament de Física de la 
Universitat de les Illes Balears. 
Equip: Victor Martínez Moll, Juan Antonio Rodríguez Jiménez-Bravo, Ignacio 
Blasco Domínguez 
Lloc de realització del projecte: Konampalli i Anantapur (Índia) 



Objectius: l’objectiu general del projecte consisteix en la millora de les condicions 
de vida de la població marginada del districte d’Anantapur, i facilitar la feina dels 
enginyers i arquitectes implicats.  

 
  Incidencia de la calidad del agua en la trama trófica de la Bahía de 
Santiago de Cuba con enfásis en un recurso pesquero de subsistencia. 
(Quantitat assignada 17.000 euros. Finançament DGC) 
Responsable: Isabel Moreno Castillo (professora del Departament de Biologia). 
Equip: Salud Deudero Company. 
Ubicació: Santiago de Cuba. 
Objectius: l’objectiu general consisteix en el coneixement de la incidència de 
l’aigua en la trama tròfica de la badia de Santiago de Cuba amb èmfasi en el recurs 
Callinectes sapidus i la previsió de malalties produïdes per consumir-ne. 
 
  Programa de apoyo a la formación en el ámbito de la salud comunitaria. 
(Quantitat assignada: 6.000 euros. Finançat per la  DGC) 
Responsable: Berta Paz Lourido (professora del Departament de Infermeria i 
Fisioteràpia) 
Equip: Antoni Aguiló Pons, Carlos Moreno Gómez i Paz Martínez Bueso. 
Ubicació: Centro Universitario Franciscano – UNIFRA – Santa María, Brasil. 
Objectius: L’objectiu general consisteix en el desenvolupament d’un programa de 
formació de suport en salut comunitària. 
 
  Projecte de tecnologia  de   la   informació   aplicada   al   desenvolupament.  
Botiga virtual per a productes de la cooperativa NICARAOCOOP, RL. 
(Quantitat assignada: 4.400 euros. Finançat per la DGC)  
Responsable: Gabriel Fontanet Nadal, director del Centre de Tecnologies de la 
Informació de la universitat de les Illes Balears. 
Equip: Miquela Vanrell Martorell, Jordi Contestí Llull, Jesús Jiménez Herranz, 
Antoni Serna Rosselló. 
Ubicació: Nicaragua, en concret per les zones de Chinandega, León, Nueva 
Segovia, Managua i Rivas. 
Objectius: l’objectiu general consisteix en aplicar les tecnologies de la informació 
a la millora dels processos de venda de la cooperativa Nicaraocoop, transferint els 
coneixements i les eines necessàries per realitzar vendes a través d’Internet de 
manera que se’n puguin beneficiar tots els agricultors, ramaders i venedors de la 
cooperativa. 
 
  El papel de la inmigración en los cambios sociales y económicos y su 
repercusión sobre la mujer marroquí. (Quantitat assignada: 9.000 euros. 
Finançat per la DGC)  
Responsable: Fernanda Caro Blanco, (professora del Departament de Filosofia i 
Treball Social) 
Equip: Alexandre Miquel, Joana Gual Frau, Miquel Angel Oliver, Eva Siquier 
Fiol, Magdalena Albertí Mas i Aida Barceló Lora. 
Ubicació: Nord del Marroc, municipis de Tetuan, Tànger, Martil i Al-hoceime. 
Objectius: el projecte es desenvolupa a partir de dos objectius generals: la 
investigació sobre la incidència que el fenomen de la immigració té sobre la dona 
marroquina i la formació i l’intercanvi de coneixements entre professionals, docents 
i alumnat que treballen aspectes relacionats amb la immigració i amb la promoció 
social de la dona a diverses ciutats del nord del Marroc i a Mallorca. 
 
 



  Formación de formadores. Proyecto de apoyo a técnicos y profesionales 
que trabajan con niños, niñas y jóvenes de la calle. Promoció i 
desenvolupament de les xarxes sensorials (Quantitat assignada: 11.200 euros. 
Finançat per la DGC)  
Responsable: Josep F. Campos Vidal (professor del Departament de Filosofia i 
Treball Social) 
Equip: Fernanda Caro, Nicolau Terrassa, Clara Rul·lan, Carolina Canal. 
Ubicació: San Salvador. El Salvador. 
Objectius: l’objectiu general consisteix en l’enfortiment del treball amb nins, nines 
i joves en situació de dificultat que duen a terme Funsalprodese i altres entitats 
relacionades a el Salvador. 
 
 
  Creació i manteniment d'una biblioteca i un centre de documentació a la 
localitat de Guapi (Quantitat assignada: 17.000 euros. Cofinançat entre la DGC en 
15.287 euros i la UIB en 1.713 euros) 
Responsable: Miquel Pastor Tous (director del Servei de Biblioteca i 
Documentació) 
Equip: Paloma Insúa Farré, Daisy Chiang Martin, Clara Rul·lan Losada, Mercedes 
Picó de Almenara, Ana Rodríguez Bonet, Eduard del Valle Pérez, Alborada Lázaro 
Hernández, Sonia Capellà Soler, Mercedes Durán Gil, Amanda Corral Reynés, 
Xisca Clar Calafat, Leonor Hernéndez Maillo, Susana Del Barrio Galiano, Carmen 
Moyá Company, Maria Magán Ruiz, Lluis Dias Santilhano de Vicente, Esther 
Fernández Ramos, Carmen Vázquez Fernández, Magdalena Ensanyat Rigo, 
Consuelo Cerebro Mora. 
Ubicació: municipi de Guapi, departament de Cauca, Colòmbia. 
Objectius: l’objectiu general del projecte consisteix en contribuir a millorar les 
possibilitats de formació i educació a la població més desfavorida del municipi de 
Guapi, i que això pugui contribuir al desenvolupament socioeconòmic de la zona i 
servir de model dins tot l’àmbit de la costa pacífica colombiana. 
 
  Formació de gestors de desenvolupament turístic local. (Quantitat assignada: 
12.200 euros. Finançat a càrrec del 0,7 per cent de la UIB) 
Responsable: Miquel Seguí Llinàs (professor del Departament Ciències de la 
Terra) 
Ubicació: Bons Aires. 
Objectius: L’objectiu general és donar una formació professional en el camp de 
l’agroturisme a les dones i joves perquè prenguin iniciatives i desenvolupin 
establiments d’agroturisme, així com ofertes, tant de serveis (restaurants, tendes 
turístiques, valoració del patrimoni) com de productes elaborats. 
 
  Evaluación de lugares críticos utilizados como parada migratoria para 
alimentación y descanso por aves playeras migratorias en el Área Protegida 
Península Valdés, Patagonia Argentina (Quantitat assignada: 16.000 euros 
Finançat pel 0,7 per cent de la UIB) 
Responsable: Juan Rita Larrucea, professor del Departament de Biologia 
Equip: dr. Luis Oscar Bala, Luciana Raquel Musmeci i María de los Ángeles 
Hernández. 
Ubicació: Península Valdés, Chubut, Patagònia Argentina (a Playa Fracasso-SE 
golf San José i a Playa Colombo-NE golf Nuevo, amb possibilitat d’incloure 
platges annexes a Punta Conos-E golf San José). Amb la base a la ciutat Puerto 
Madryn i activitats de difusió educatives a altres llocs de la zona. 



Objectius: l’objectiu general consisteix en “conservar y revalorizar los humedales 
del Área Protegida Península Valdés (Patagònia Argentina) utilizados por aves 
playeras migratorias: evaluación de los mismos y transferencia de información.” 
 

 
  Projecte de cooperació en les àrees de salut i educació als campaments de 
refugiats saharauís de la República Àrab Saharauí Democràtica (RASH)  
(Quantitat assignada: 9.893. Finançat a càrrec del 0,7 per cent de la UIB) 
Responsable: Esperança Ponsell Vicens, (professora del Departament d’Infermeria 
i Fisioteràpia ) 
Equip: Ulrike Steinhäusl Molnar, Gesine Held, Herminio Domingo Palomares, 
Alberto Trocal Gimeno, Sergio Morales García, Roberto Ferreiro Aranda, Rafel 
Sans Sastre, M. de Lluc Bauzà Amengual, Maria Saletas Ordines, Salvador Ribera 
Castelló i Inmaculada Riquelme Agulló. 
Ubicació: África. Campaments de refugiats d’Algèria RASD. 
Objectius: l’objectiu general consisteix en l’oferiment de suport didàctic a les 
escoles AHMED ABDELFETAH i OLOF PALMER, i avaluar les necessitats i 
beneficis de formació i actuació al camp de la Fisioteràpia. 
 

 
Dins el marc del conveni signat amb la Conselleria d’Immigració i Cooperació al 
pressupost de 2006 s’han assignat 76.000 euros per a la III Convocatòria d’Ajuts de 
Cooperació al Desenvolupament: projectes de cooperació (publicada el maig de 2006). 
S’han rebut un total de disset projectes, la selecció dels quals es realitzarà en el mes de 
setembre de 2006.  
 

8.2.3.2. Accions de suport a universitats de països en vies de 
desenvolupament. Xarxa Orion  
 

En el marc del conveni de col·laboració entre la Conselleria de Presidència i Esports del 
Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria de cooperació 
al desenvolupament, es dugueren a terme accions de suport a universitats amb la xarxa 
Orion, que donen continuació a les accions realitzades en el marc del conveni 2004. 
 
Els  projectes han estat els següents: 
 

1. Gestió integral de zones costaneres (Quantitat assignada: 11.500 euros) 
Responsable: Isabel Moreno Castillo (professora del Departament de Biologia). 
Ubicació: Universitat Nacional de la Patagònia San Juan Bosco i altres universitats 
de la xarxa Orión. 
 
Objectius: impartir el curs de postgrau de Maneig Integral Costaner a les seus de 
Puerto Madryn i de Trelew de la Universitat Nacional de la Patagònia San Juan 
Bosco els mesos de setembre de 2004 i maig de 2005, i en altres universitats 
argentines. Publicar un llibre amb els continguts del curs i els casos d’estudi 
desenvolupats pels alumnes. Col·laborar en l’estudi del correcte maneig costaner de 
la zona de la Patagònia austral. 
Activitats: curs teoricopràctic, amb classes teòriques, estudi de casos, discussions 
dirigides, sortides al camp i treball tutelat a distància a través de la xarxa 
informàtica desenvolupada per Orión. Els continguts del curs són els següents:  
    La costa com a sistema.  
    Ecosistemes costaners.  
    Recursos costaners. 



    Usos i efectes.  
    La costa com a recurs.  
    Impactes de l’home sobre la costa.  
    Mecanismes de maneig.  
    Actors i aspectes econòmics i ètics.  
Resultats: la part presencial del curs es va fer a Puerto Madryn el mes de setembre 
de 2004. La segona part va tenir lloc el mes de maig de 2005, com també el curs a 
la seu de Trelew. Es va aprofitar l’estada a Puerto Madryn per fer unes conferències 
col·loqui, xerrades sobre temes costaners i bones pràctiques ambientals en relació 
amb la costa; sobre maneig costaner i turisme a la municipalitat de Puerto Madryn. 
Actualment el grup d’alumnes treballa en un pla de maneig costaner de la zona, 
coordinats pel professor José Luis Esteves, de la Universitat San Juan Bosco, i la 
professora Isabel Moreno, de la UIB. 
 
2. Projecte de formació en Infermeria. En col·laboració amb la Universitat 
Autònoma Juan Misael Saracho de Tarija (Bolívia) (Quantitat assignada: 8.500 
euros) 
Responsable: Pilar Sánchez-Cuenca (Departament d’Infermeria i Fisioteràpia). 
Ubicació: Departament d’Infermeria i Salut Pública de la Universitat Autònoma 
Juan Misael Saracho de Tarija (Bolívia) i Departament d’Infermeria i Fisioteràpia 
de la UIB. 
Objectius: assessorar en el desenvolupament de programes d’ensenyament de les 
atencions a pacients amb càncer. Intercanviar experiències entre professorat del 
Departament d’Infermeria i Fisioteràpia. Assessorar en el disseny d’un curs de 
gestió de serveis d’infermeria.  
Activitats: assessorament per a la creació d’una base de dades del càncer a la regió 
de Tarija (Bolívia). Elaboració d’un curs d’iniciació a l’atenció dels pacients amb 
càncer. Elaboració d’un curs d’iniciació a la gestió dels serveis oncològics. 
Intercanvi de professorat i alumnat entre la Universitat Autònoma Juan Misael 
Saracho de Tarija i la Universitat de les Illes Balears. Elaboració d’un curs 
d’Especialista Universitari en Gestió de Serveis d’Infermeria. 

 
8.2.3.3. Disseny i planificació d’un seminari avançat sobre Formació en 
Infermeria per als països de l’Àfrica Subsahariana, en el marc del programa 
Vita de l’AECI 

 
La Direcció General de Cooperació participa en una xarxa d’administracions, 
coordinades per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional, que desenvolupa 
el programa Vita sobre coordinació entre els diferents actors de la cooperació 
espanyola en matèria de salut a l’Àfrica, i té com a eix els objectius de 
desenvolupament del mil·lenni.   

 
El programa Vita centra l’actuació en quatre àmbits prioritàris: 

 
1. La salut materna infantil 
2. La lluita en front de  les malalties transmissibles i tropicals  
3. Els serveis de salut bàsics amb l’enfortiment de l’atenció primària de salut 
4. L’enfortiment dels sistemes nacionals de salut 

 
Dins d’aquest marc i amb l’objectiu de dissenyar un seminari de formació en 
infermeria que pugui donar una resposta real a les necessitats de salut, es planificà 
un viatge que es va realitzar del 11 al 18 de març de 2006 per fer una anàlisi del 
context i una worshop que permeti la programació dels continguts del seminari de 



forma participativa i adequada al context. Aquesta acció, amb un finançament de 
10.000 euros, està emmarcada en el conveni de col·laboració entre la UIB i el 
Govern de les Illes Balears en matèria de cooperació al desenvolupament de 2006. 

 
Els seus objectius foren els següents: 

a. Presentar el marc, la metodologia i l’organització del seminari 
avançat de formació en infermeria 

b. Establir lligams de col·laboració i continuïtat de projectes en el 
marc de la cooperació al desenvolupament 

c. Analitzar conjuntament les necessitats de formació en matèria de 
salut 

d. Definir conjuntament les àrees prioritàries pel disseny del 
programa 

 
L’organització de les visites de camp i el worshop es varen realitzar amb la 
col·laboració del African Center for Gender and Development de Nacions Unides 
d’Addis Abeba. Etiòpia i la Moy University d’Eldoret. Kènia. 

 
 

8.2.3.4. Altres accions de cooperació al desenvolupament a càrrec del 0,7 per 
cent del pressupost d’ingressos propis de la UIB 
 

•  Ajut per a la reparació i restabliment de les àrees afectades pels huracans 
Wilma i Katrina 

 
D’acord amb la petició d’ajuda humanitària realitzada per la Universitat d’Oriente 
(Santiago de Cuba) es va concedir un ajut econòmic de 4.579,70 euros per a la 
reparació i restabliment de les condicions de treball en les àrees afectades per les 
destrosses efectuades pels huracans. 

 
 
 
 
8.2.4. BEQUES PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES D’ALUMNES DE 
LA UIB EN PAÏSOS EMPOBRITS DE L’ÀFRICA, L’AMÈRICA CENTRAL I 
DEL SUD 
 
Durant el curs acadèmic 2005-2006 es varen concedir 30 beques per dur a terme 
pràctiques, tal com estableix l’annex 4 del conveni signat entre la UIB i la Direcció 
General de Cooperació. El pressupost per a les beques ha estat de 52.500 euros, del qual 
49.000 euros s’han distribuït entre els diferents seleccionats i en la resta de partida 
s’inclouen les despeses per a la difusió del programa i l’assegurança que la UIB 
subscriu per cada un dels alumnes, que cobreix tot el període de pràctiques. 
 
 
 
 
 
 
 



BEQUES PER A PRÀCTIQUES EN PAÏSOS EMPOBRITS. CURS 2005-2006 
 

ESTUDIS NRE. 
D’ALUMNES

DESTINACIÓ 

   
Enginyeria Informàtica 1 Nicaragua 
Fisioteràpia 6 Brasil  
Pedagogia 1 Brasil 
Infermeria 2 Marroc 
Mestre. Educació Física 6 Marroc 
Mestre. Educació Especial 7 Perú 
Enginyeria Tècnica 
Agrícola 1 Nicaragua 

Treball Social 3 Marroc 
Treball Social 3 Guatemala 
   
 
Evolució del programa  
En aquesta gràfica podem observar el total de beques concedides per curs acadèmic:  
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Pel que fa als països on l’alumnat realitza les pràctiques, podem observar que el major 
nombre de beques s’han realitzat al Marroc i al Perú. 
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Aquesta gràfica ens mostra el nombre d’alumnes segons els estudis i el curs acadèmic:  
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* EU COOP INT: curs d’Especialista Universitari en Cooperació Internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pel que fa al tipus de pràctiques, les més habituals són les que corresponen al Pràcticum 
dels estudis corresponents, seguides per les que es convaliden per crèdits de lliure 
configuració. 
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A la gràfica següent, sobre la distribució per sexe de tot l’alumnat que ha participat i 
participa en el programa, podem observar que la majoria de participants són dones. 
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Com a fruit d’aquestes experiències de pràctiques en el mes de  març de 2005 es publica 
el primer volum de la col·lecció de cooperació al desenvolupament i solidaritat, titulat 
Aprendre a veure el món: Testimonis de l’alumnat, que recull diferents experiències de 
l’alumnat de la Universitat de les Illes Balears que han fet pràctiques en països 
empobrits.  
 
8.2.5. VOLUNTARIAT UNIVERSITARI  
 

8.2.5.1. Borsa de voluntariat universitari 
 

El mes d’octubre de 2004 en el marc del conveni entre la Direcció General de 
Cooperació i la UIB es crea la Borsa de voluntariat universitari. Té com a objectiu 
implicar un ampli ventall de persones joves en activitats de voluntariat. Durant el curs 
2005-2006 la borsa ha incrementat el nombre d’inscripcions, i a l’actualitat un total de 
576 membres de la comunitat universitària hi participen.  



 
Les dades actuals de la borsa de voluntariat, són les següents: 
 
 

Borsa de voluntariat 2005-2006 
Alumnat PDI PAS Exalumnat Total 

455 7 21 93 576 
     
 
 

Borsa de Voluntariat

79%

1%4%
16%

Alumnat
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Exalumnat

 
 

La Borsa de voluntariat permet als membres de la comunitat universitària mantenir-se 
informats de les ofertes de places, formació i activitats relacionades amb el món del 
voluntariat i la cooperació. 
La Borsa de voluntariat ofereix la possibilitat de posar en contacte a l’alumnat amb una 
sèrie d’associacions amb les quals col·labora i que realitzen tasques de voluntariat en el 
si de la seva organització.  
 
Per tal de dur-ho a terme la UIB formalitza aquesta relació amb la firma d’acords de 
col·laboració amb matèria de voluntariat amb diferents associacions i entitats de 
diferents àmbits d’actuació. Les entitats amb les que actualment es tenen acords signats, 
són: 
 

ENTITATS DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE VOLUNTARIAT  
Enginyeria sense Fronteres de les Illes Balears
Associació Camí 
Associació de Pares de Nins Autistes de les Balears
Metges del Món – Illes Balears 
Associació d'Amics dels Parcs (ABAP)
Associació de Mares de Discapacitats de les Balears
Projecte Home 
Alas (Associació de Lluita Antisida de les Illes Balears)
Associació de Pares de Nins amb Càncer de les Balears (ASPANOB)



Grup d'Educadors de Carrer i Treball amb Menors (GREC)
Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB)
Confederació General del Treball (CGT)
Associació Jovent-Segle XXI 
Associació d’amics del poble sahrauí de les Illes Balears
Amadip-Esment 
Institut de Serveis Social i Esportius de Mallorca
Unicef-Illes Balears
Associació de persones en discapacitat de Calvià (ASDICA)
Greenpeace 

 
Al llarg de l’any i a partir de la demanda de les entitats col·laboradores de necessitat de 
cobrir places puntuals de voluntariat, la Borsa de voluntariat en fa difusió entre els seus 
membres. Malgrat això, coincidint amb l’inici del curs acadèmic, es fa una convocatòria 
genèrica de places de voluntariat en les diferents entitats participants i es dóna una 
àmplia difusió de l’oferta. 
 
D’aquesta manera, durant el curs 2005-2006 es va realitzar el mes d’octubre la II 
Convocatòria de Places de Voluntariat. Aquestes són les entitats que hi participaren: 
 
Entitat Programa Places 

Àmbit d’actuació: atenció a persones amb discapacitat 

ASSOCIACIÓ CAMÍ PUNT DE TROBADA 
Activitats d’oci i temps lliure 

3 

 OCI 
 

3 

AMADIBA 
(Associació de Mares de 
Discapacitats de les Balears) 

OCI, TEMPS LLIURE Indeterminades 

AMADIP. ESMENT SERVEI D’OCI I VACANCES Indeterminades 
GASPAR HAUSER OCI I TEMPS LLIURE Indeterminades 
ASDICA PUNT DE TROBADA 

Activitats d’oci i temps lliure 
Indeterminades 

Àmbit d’actuació: medi ambient 

ABAP ACTIVITATS AL PARC NATURAL DE 
L’ALBUFERA D’ALCÚDIA 

Indeterminades 

GOB OCI, TEMPS LLIURE Indeterminades 

GREENPEACE ACCIONS DE SUPORT A TASQUES DE 
DIFUSIÓ I SENSIBILITZACIÓ 

Indeterminades 

   

Àmbit d’actuació: Salut 
ASPANOB 
(Associació de Pares de Nins amb 
Càncer de les Balears) 

VISITA HOSPITALÀRIA MALETÍ DEL 
VOLUNTARIAT 

Indeterminades 

ALAS ( Associació de Lluita Anti-
sida de les Illes Balears) 

IMPARTICIÓ DE TALLERS AL CENTRE 
PENINTENCIAR 

Indeterminades 

 OCI I TEMPS LLIURE, SEGUIMENT 
HOSPITALARI 

Indeterminades 

 ACOMPANYAMENT HORPITALARI A 
PERSONES AFECTADES 

Indeterminades 



METGES DEL MÓN MIGRA 
(acompanyament d’usuàries) 

Indeterminades 

 UNITAT MÒBIL 
(intercanvi de xeringues i tallers) 

Indeterminades 

 ACOLLIDA, CENTRE D’ATENCIÓ 
SOCIOSANITÀRIA 

Indeterminades 

PROJECTE HOME 
BALEARS 

ADMINISTRACIÓ, CENTRE D’ACOLLIDA I 
(suport administratiu) 

3 

 CENTRE D’ACOLLIDA I 
(acompanyament d’usuaris) 

3 

 CENTRE D’ACOLLIDA II 
(entrevistes de seguiment) 

3 

Àmbit d’actuació: Inserció social 

Institut de Serveis social i 
Esportius de Mallorca 

TASQUES D’ACOMPANYAMENT I 
MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA DE 
GENT GRAN 

Indeterminades 

Associació Jovent-Segle XXI ALFABETITZACIÓ INFORMÀTICA PER A 
NINS/NINES 

Indeterminades 

 SUPORT ESCOLAR PER A NINS/NINES AMB 
DIFICULTATS FAMILIARS I 
SOCIOECONÒMIQUES 

Indeterminades 

 ESTUDI DE NECESSITATS DE LES 
PERSONES MAJORS DEL BARRI DE SA 
INDIOTERIA 

Indeterminades 

 ACTIVITATS DE SUPORT A LA FORMACIÓ 
MEDIAMBIENTAL DE NINS I NINES EN 
UNA GRANJA ESCOLA 

Indeterminades 

 
 
 8.2.5.2. Cursos de formació de voluntariat 
 
La creença i convicció que l’exercici correcte i el desenvolupament d’una acció 
voluntària de qualitat és, en part, fruït d’una formació en l’àmbit d’actuació, ens porta i 
ens obliga a dissenyar i realitzar cursos de formació de voluntariat amb aquesta finalitat. 
 
L’èxit de les convocatòries de formació de voluntariat en el passat curs 2004-2005, ens 
han animat a continuar i a augmentar el nombre de cursos. D’aquesta manera, i amb 
l’adaptació de la impartició d’aquests cursos al calendari escolar de la Universitat, es 
realitzen dues convocatòries de formació dins el curs 2005-2006. Una primera el més de 
novembre de 2005 i una segona el mes de març de 2006, en les quals s’han programat 
tant cursos de formació bàsica en voluntariat de 10 hores de duració, com cursos de 
formació de voluntariat especialitzat en diferents àmbits d’actuació, de 20 hores de 
duració cadascun.  
 
Els cursos, que es realitzen al llarg del curs 2005-2006, són els següents: 

•  Curs de Formació Bàsica en Voluntariat: del que s’han  realitzat tres edicions, 
una primera del 24 al 27 d’octubre de 2005; una segona del 7 al 10 de novembre 
de 2005 i una tercera del 13 al 17 de març de 2006. 
Aquesta acció està finançada en el marc del conveni de col·laboració entre la 
Conselleria de Presidència i Esports del i la UIB en matèria de voluntariat.  

•  Curs de Formació de Voluntariat Especialitzat: Cooperació al 
desenvolupament: del que s’han realitzat dues edicions, una primera del 15 al 
18 de novembre de 2005 i una segona del 20 al 24 de març de 2006.   



Aquesta acció està finançada en el marc del conveni de col·laboració entre la 
Conselleria d’Immigració i Cooperació i la UIB en matèria de cooperació al 
desenvolupament.  

•  Curs de Formació de Voluntariat Especialitzat: Medi ambient: del que s’ha  
realitzat una edició, del 21 al 27 de novembre de 2005.  
Aquesta acció està finançada en el marc del conveni de col·laboració entre la 
Conselleria de Presidència i Esports i la UIB en matèria de voluntariat. 

•  Curs de Formació de Voluntariat Especialitzat: Discapacitat: del que s’ha  
realitzat una edició, del 28 de novembre al 2 de desembre de 2005.  
Aquesta acció està finançada en el marc del conveni de col·laboració entre la 
Conselleria de Presidència i Esports i la UIB en matèria de voluntariat. 

 
Curs Places Assistents 

H+D 
Curs de Formació Bàsica en Voluntariat (matí) 
24-27 octubre de 2005 

30 10 
 

Curs de Formació Bàsica en Voluntariat 
(horabaixa) 
7-10 novembre de 2005 

30 22 
 

Curs de Formació de Voluntariat Especialitzat: 
Cooperació al desenvolupament  
15-18 novembre de 2005 

20 19 
 

Curs de Formació de Voluntariat Especialitzat: 
Medi ambient 
21-27 novembre 2005  

20 8 
 

Curs de Formació de Voluntariat Especialitzat: 
Discapacitat 
28 novembre – 2 desembre 2005 

20 14 
 

Curs de Formació Bàsica en Voluntariat (matí) 
13-17 març de 2006 

30 22 
 

Curs de Formació de Voluntariat Especialitzat: 
Cooperació al desenvolupament 
20-24 març de 2006 

20 
 

31 
 

TOTAL 170 126 
 

 
 

8.2.5.3. Voluntariat Universitari en Cooperació al Desenvolupament 
 
Les accions de voluntariat en matèria de cooperació al desenvolupament pel seu 
funcionament diferenciat i per tractar-se d’un projecte gestionat directament des de la 
UIB, mereixen comentar-se en un apartat específic. 
 
La realització d’altres activitats en matèria de cooperació per part de la mateixa UIB, 
l’increment de la demanda per part de l’alumnat i la bona acollida de les activitats de 
voluntariat en cooperació al desenvolupament iniciades el passat curs 2004-2005, han 
dut a donar-li continuïtat i una major empenta. 
 



Per tal de fer possible la realització d’aquest programa i que l’alumnat de la UIB 
participàs en diferents accions de voluntariat en programes en funcionament en països 
del sud, s’han firmat acords de col·laboració amb universitats, entitats i ONGD:  
 

Entitats de col·laboració en matèria de voluntariat en cooperació al desenvolupament 
Enginyeria sense Fronteres de les Illes Balears
Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears 
UNITeS  
Fundación Patagónica Austral (FUPAU) Argentina
Centro Universitario FEEVALE, Brasil
Escuela Superior Politécnica del Litoral de Ecuador
 
En aquest apartat també es realitzen accions de formació específica en l’àmbit del 
voluntariat en cooperació al desenvolupament, que es poden veure amb major extensió 
al punt anterior de cursos de formació de voluntariat.  
 

•  Programa d’Estades Solidàries 
 

La UIB va iniciar el programa Estades Solidàries l’any 2004. Aquest programa  
pretén facilitar situacions de convivència i coneixement de realitats alienes a la de 
l’alumnat de la UIB en països del sud, a través de la realització d’activitats de 
voluntariat i la immersió amb la població local del país de destí. Arran de la bona 
acollida de l’edició anterior i la valoració positiva de l’experiència, en l’actual curs 
2005-2006 s’augmenta el nombre de places disponibles, així com les destinacions i 
activitats per desenvolupar.  

 
En aquest programa, que s’ha desenvolupat durant l’estiu de 2006, han participat un 
total de 20 persones. 

 
Part d’aquest programa està finançat en el marc del conveni entre la Conselleria 
d’Immigració i Cooperació, que durant el curs 2005-2006 ha possibilitat la 
participació de 16 alumnes: 

 
Finançament: Direcció General de Cooperació  

Entitat País Alumnes 
Escuela Superior Politécnica del Litoral 
(EPSOL)  

Equador 1 

Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les 
Illes Balears (AAPSIB) 

Algèria 11 

Insituto de Ensino Superior Feevale Brasil 2 
Fundación Patagónica Austral (Fupau) Argentina 2 
 

Una altra part d’aquest programa està finançat a través 0,7 per cent del 
pressupost general de la UIB.  Aquestes activitats es duen a terme en el marc de 
l’acord de col·laboració firmat entre la UIB i els Fons Insulars de Cooperació. 
D’aquesta manera s’ha possibilitat la participació de 4 alumnes en ONGD amb 
les quals els Fons Insulars de Cooperació treballen en processos de 
desenvolupament a Nicaragua.   

 



Finançament: 0,7 per cent UIB 
Entitat País Alumnes 
Instituto Promoción Humana (INPRHU)  
Fons  Mallorquí de Solidaritat i Cooperació 

Nicaragua 2 
 

Associació catalana-nicaragüense (ACNAS) 
Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació 

Nicaragua 2 

 
 
 
 
 
 
Aquesta gràfica ens mostra la distribució per estudis de l’alumnat seleccionat:  

SELECCIONATS ESTADES SOLIDÀRIES 2005-2006 
PER ESTUDIS

bioquímica

dret

educació social

enginyeria tècnica
informàtica de sistemes

fisioteràpia

geografia

mestre

pedagogia

 
 
A la gràfica següent, sobre la distribució per sexe de tot l’alumnat que ha participat i 
participa en el programa, podem observar que la majoria de participants són dones. 

ESTADES SOLIDÀRIES 
HOMES I DONES

dones
homes

 
 



Aquesta gràfica ens mostra la participació per edat, s’hi pot observar que la gran 
majoria està entre els 23 i 27 anys.  
 

SELECCIONATS ESTADES SOLIDÀRIES 2005-
2006 PER EDAT

entre 18 i 22 anys
entre 23 i 27 anys
entre 28 i 32 anys
majors de 32 anys

 
 

•  Altres accions de voluntariat per a la cooperació al desenvolupament  
 

En el 2005 es va atorgar un ajut de 4.250 euros a l’alumnat de la UIB per participar 
en el programa de voluntariat de l’Organització Mundial de Turisme (OMT) perquè 
estudiants de postgrau participassin en l’elaboració del Pla de Competitivitat 
Turística de l’Estat de Tabasco (Mèxic) durant el mes d’octubre. El responsable 
d’aquest programa fou el senyor Eugeni Aguiló, director del Master en Gestió 
Turística (MTA).  
Aquesta acció es finançà en el marc del Conveni de col·laboració entre la 
Conselleria de Presidència i Esports i la UIB. Hi participaren un total de 5 alumnes 
que es beneficiaren d’una ajuda de 850 euros per cada un dels participants, destinada 
a despeses de viatge. 

 
 

8.2.5.4. Servei de Voluntariat Europeu (SVE) 
 
Aquest programa de la Unió Europea permet dur a terme una activitat de voluntariat en 
un altre país, en un projecte desenvolupat per una entitat sense ànim de lucre del país 
receptor. Mitjançant ajuts de programa comunitari Joventut es cobreixen les despeses de 
viatge, allotjament, manutenció i diners de butxaca. Hi poden participar joves de fins a 
25 anys, per un període d’entre 6 i 12 mesos, en una de les cinc convocatòries que hi ha 
al llarg de l’any.  
 
Dins aquest programa, amb data 15 de juliol de 2006 s’aprovà l’ajut de 11.912 euros per 
a la realització del projecte Incorporació dels pobladors del Parc Provincial El Tromen 
en la realització d’activitats productives no tradicionals amb especial èmfasi en 
l’ecoturisme. 
 
D’aquesta manera l’antic alumne de postgrau de la UIB, Especialista Universitari en 
Cooperació per al Desenvolupament, Vicenç Vidal Matas ha desenvolupat la tasca de 



voluntariat durant un període de nou mesos, compresos entre el novembre de 2005 a 
l’agost de 2006 a Junín de los Andes, Neuquen, Argentina. 
 
 

8.2.5.5. Programa de voluntariat de Nacions Unides UNITeS (The United 
Nations Information Technology Service).  

 
La UIB ha participat en la xarxa de voluntariat universitari de Nacions Unides enfront 
els objectius de desenvolupament del mil·lenni. Aquesta iniciativa és la continuació i 
ampliació del projecte de voluntariat UNITeS (The United Nations Information 
Technology Service). En l’edició de l’any 2006 s’han ampliat el nombre de places i els 
àmbits d’actuació: s’han passat de 10 places a 30, i de treballar en l’àmbit de les 
tecnologies de la informació, a fer-ho en la dels objectius de desenvolupament del 
mil·lenni, amb la priorització de les activitats centrades en les àrees de salut, educació, 
medi ambient i la utilització de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC). 
 
Cada universitat participant en la xarxa ha realitzat una preselecció per presentar els 
seus candidats a la selecció final, que han realitzat els caps de programa de Nacions 
Unides en el país on es durà a terme la tasca de voluntariat. Per a les 30 places 
disponibles, les diferents universitats han presentat 85 candidats, entre els que figuraven 
dos de la UIB. Aquests candidats finalment no han estat seleccionats per participar en el 
programa. 
 
 
8.2.6. PROGRAMA UIB-REUTILITZA 
La UIB posa en marxa un programa de reutilització d’equipament informàtic. 
Aquest programa estableix els mecanismes formals per a la reutilització de material 
informàtic de la UIB, per tal de fomentar la reutilització interna de la UIB i destinar el 
material reutilitzable a projectes de cooperació al desenvolupament i a altres iniciatives 
d’interès social. 
 
Existeixen dos tipus de sol·licituds: 
Internes: realitzades per qualsevol membre de al comunitat universitària, per fer-ne un 
ús intern a la Universitat. 
 
Externes: realitzades per associacions que participen en els programes de cooperació al 
desenvolupament i de voluntariat de la UIB. Així com, centres educatius, i altres entitats 
d’acció social.  
 
Dins aquest programa hi participen: 

•  Centre de Tecnologies de la Informació 
•  Vicerectorat d’Infraestructures i Medi Ambient. 
•  Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura 
•  Gerència 
•  Vicerectorat de Relacions Exteriors 
•  Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat  

 
Durant el curs s’han lliurat un total de 155 equips. 



El 25 de maig de 2006 es va fer el primer lliurament a diferents associacions, col·legis 
públics, centres educatius, fundacions, amb un total de 120 equips complets, els quals  
es varen distribuir entre les entitats es detallen a continuació: 
 
 
 

RELACIÓ D’ENTITATS  
PRIMERA ENTREGA PROGRAMA UIB-REUTILITZA 

 
ALAS  
Asamblea de Cruz Roja Ibiza-Formentera 
ASPAYM  
Assemblea de Cooperació per la Pau  
Associació Camí 
Associació de Joves Pinyol Vermell  
Associació infantil i juvenil Es Puntet  
Associació Sargantana  
Ateneu Alcari  
C.P. Camilo José Cela  
C.P. Establiments  
C.P. Eugeni López  
C.P. Maria Antònia Salvà  
Centre educatiu de persones adultes de Son Servera  
Club d'esplai Sant Martí de Menorca  
Club infantil i juvenil Sant Miquel de Menorca  
Col·legi Mare Alberta  
Coordinadora d'estudiants  
Ensenyants Solidaris  
Estel de Llevant  
Finestra al Sud (S'altra senalla d'Inca)  
Fundació Amazònia  
Fundació Diagrama  
Fundació Nazaret  
Joves de Mallorca per la Llengua  
Llevant en Marxa + Biblioteca UIB  
Mans Unides Menorca  
Metges del Món  
Projecte de Cooperació als campaments de refugiats saharauís  

TOTAL 120 
 
Quant a les sol·licituds internes UIB, s’han lliurat un total de 35 equips, distribuïts entre, 
departaments, secretaries, laboratoris, copisteries, etc. 
 
 
8.2.7. ACCIONS D’INFORMACIÓ, DOCUMENTACIÓ I DIVULGACIÓ 
 
 8.2.7.1. Elaboració de criteris per avaluar projectes de cooperació al 
desenvolupament als àmbits del turisme. Durant l’any 2005 s’ha elaborat un document 
que descriu els criteris per avaluar projectes de cooperació al desenvolupament en 
l’àmbit del turisme pel que fa a la viabilitat, la sostenibilitat i les repercussions 
econòmiques i ambientals dels projectes. 
Aquesta acció s’ha dut a terme en el marc del conveni de col·laboració entre la Direcció 
General de Cooperació i la UIB. 
 
 8.2.7.2. Centre de Documentació 



Durant l’any 2006 s’ha creat el Centre de Documentació sobre cooperació al 
desenvolupament que neix del conveni firmat entre la Conselleria d’Immigració i 
Cooperació i la UIB. 
El objectius d’aquest centre són els següents: 

— Donar el suport documental i la informació significativa que necessiten les 
institucions, organitzacions no governamentals i persones que treballen, estudien 
o actuen en el camp de la cooperació, per contribuir que desenvolupin amb 
eficiència la seva tasca.  
— Constituir-se en un centre de referència quant a documentació sobre 
cooperació en l’àmbit dels països de parla catalana i espanyola.  
— Abastar exhaustivament tota la documentació generada sobre la cooperació al 
l’àmbit de les Illes Balears. 

Els productes documentals que oferirà el centre són el següents: 
— Biblioteca digital: recopilació sistemàtica de document digitalitzats; 
catalogació de documents digitals; integració dels documents a text complet en 
un sistema de biblioteca digital. 
— Biblioteca tradicional: recopilació sistemàtica del material documental sobre 
cooperació generat a Balears; creació i desenvolupament d’una col·lecció 
bibliogràfica bàsica sobre cooperació; catalogació dels documents; oferta de 
material en préstec i consulta, digitalització de documents... 
— Directori: recopilació sistemàtica de la informació sobre organisme, persones 
i institucions; organització de la informació en una base de dades; oferta de la 
plataforma del directori. 

 
La UIB aportarà les prestacions pròpies del Servei de Biblioteca i Documentació i 
d’altres específiques per a aquest centre. L’aportació de la Conselleria d’Immigració i 
Cooperació en el marc d’aquest conveni serà de 90.000 euros. 
 

8.2.7.3. Pàgina web de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i 
Solidaritat. 
 

Dins el mes de setembre del  2005 es crea la nova web de l’OCDS. L’objectiu principal 
era organitzar la informació que apareixia a l’apartat de Cooperació al 
Desenvolupament i Voluntariat. Amb la creació d’una nova web integral actualment es 
pot de mostrar els continguts de forma clara i millorar l’accés a la informació de cara a  
l’usuari. 
S’ha realitzat en el marc del conveni de col·laboració entre la Direcció General de 
Cooperació del Govern de les Illes Balears i la UIB. 

 
 

8.2.8. PARTICIPACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS I COMISSIONS  
 

El Vicerectorat de Relacions Exteriors i l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i 
Solidaritat  són membres de: 

  La Comissió de Solidaritat i Cooperació Internacional de l’Institut Joan Lluís Vives. 

  La Comissió de Cooperació al Desenvolupament del CEURI. 
  El Consell de Cooperació al Desenvolupament de les Illes Balears. 
  El Fons Menorquí de Cooperació, el Fons Pitiús de Cooperació i el Fons Mallorquí 
de Solidaritat i Cooperació en qualitat de soci.  



  La Comissió Executiva del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. 
 

 
 
 

8.2.9. OBSERVATORI PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS 

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

Àmbits d’actuació i objectius 
 
Les finalitats i accions d’aquest observatori se centren en tres àmbits relacionats amb 
tota la comunitat universitària (alumnes, personal docent i investigador i personal 
d’administració i serveis): 
 

  Persones amb discapacitat. 
  Persones pertanyents a grups desafavorits socialment i/o amb risc 

d’exclusió social. 
  Gènere (àmbit transversal). 

 
Els objectius principals de l’Observatori són els següents: 
 

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

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

 
Algunes de les activitats desenvolupades durant el curs 2004-2005  
 

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

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

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

  Presentació del primer informe de situació en diferents estudis de la 
nostra universitat (Filologia Anglesa, Treball Social, Infermeria, Mestre, Ed. 



Infantil, Psicologia i UOM), al curs «El feminisme a la societat actual. La 
implantació dels mecanismes d’igualtat» i a la IX Universitat d’Estiu d’Estudis 
de Gènere. 

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

  Creació d’un servei de préstec a la nostra pàgina web oferint articles 
d’investigació i de premsa que tenim recopilats a l’Observatori. 

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

  Direcció i coordinació: Esperança Bosch Fiol. 

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

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



 
8.3 Projectes exteriors 
 
8.3.1 Càtedra Sol Melià d’Estudis Turístics 
 
En el marc d’aquesta càtedra rebem anualment 60.000 euros, dels quals 12.000 es 
destinen a l’edició anual del Premi Internacional d’Estudis Turístics Gabriel Escarrer i 
48.000 a la realització d’accions relacionades amb l’activitat turística. 
 
Les senyores Rossana Alicia Campodónico Pérez i Nelly Esther da Cunha Hernández, 
professores de la Facultat d’Humanitats i Ciències de la Universitat de la República 
(Montevideo, Uruguai), varen ser les guardonades amb el III Premi Internacional 
d’Estudis Turístics Gabriel Escarrer pel seu treball titulat «Turismo, desarrollo y 
MERCOSUR». 
 
La convocatòria del IV Premi Internacional d’Estudis Turístics Gabriel Escarrer és 
oberta fins al dia 29 de setembre de 2006. 
 
Pel que fa a les accions finançades per aquesta càtedra, a la quarta convocatòria, que es 
va resoldre el 19 de gener de 2006, es varen seleccionar les accions següents: Jornades 
d’Empresa; elaboració d’un material audiovisual per a la difusió del turisme als instituts 
d’ensenyament secundari; seminari «Noves demanades vs Noves destinacions»; 
seminari «Países emergentes en el contexto turístico hotelero: países del Este Europeo y 
China»; «Estudio jurisprudencial sobre la problemática jurídico-privada del derecho del 
turismo en Baleares: puesta al día y publicación de resultados»; congrés «Second 
International Conference on Tourism Economics». 
 
 
8.3.2 Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere 
 
En data 29 de març de 2006 es va signar un conveni amb la Fundació Balear contra la 
Violència de Gènere (Conselleria de Presidència i Esports) per a la creació de la Càtedra 
d’Estudis de Violència de Gènere. En el marc d’aquesta càtedra es rep una aportació 
anual de 60.000 euros per a la realització d’activitats de recerca i d’activitats formatives, 
entre d’altres. 
 
La convocatòria del I Premi d’Investigació sobre Violència de Gènere és oberta fins el 
dia 8 de setembre de 2006. També s’ha posat en marxa la primera convocatòria 
d’accions finançades per la Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere, que romandrà 
oberta fins el dia 16 d’octubre de 2006. 
 
D’altra banda, per a l’any acadèmic 2006-2007 es posa en marxa una nova assignatura 
de lliure configuració de 4,5 crèdits amb el títol “La violència de gènere des d’una 
perspectiva multidisciplinària”. 
 
 



9.1. SERVEI D’ACTIVITATS CULTURALS 
MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL SAC 2005-2006 
 
Universitat d'Estiu UIB 2005 Dates Assistència 
Àfrica i africanisme en el món actual de l'11 al 15/07/05 98 
Aproximació a les polítiques de benestar social a 
les Balears del 4 al 8/07/05 32 

Cures de salut i maneig al domicili de persones 
amb grans dèficits de mobilitat del 21 al 26/07/05 31 

Curs Internacional de Música a les Illes Balears 
XXVIII Taller de Cant Coral i Pedagogia Musical de l'11 al 16/07/05 30 

Curs pràctic de veu sobre IP (VoIP) de l'11 al 22/07/05 20 
IX Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere: La 
transmissió de coneixements entre dones. 
Importància de les experiències viscudes 

del 4 al 8/07/05 165 

L'expressió de la diversitat en el món anglòfon: 
Gran Bretanya i Amèrica del Nord de l'11 al 15/07/05 35 

La globalització i la repercussió d'aquesta en el 
Dret del 15 al 23/09/05 41 

Mallorca i Amèrica. Territoris d'identitat i diàleg 
per a l'art contemporani de l'11 al 15/07/05 26 

Millorar l'alimentació dels joves. El paper dels 
educadors del 4 al 29/07/05 25 

Taller d'arquitectura amb bambú: processos 
constructius alternatius i estratègies de 
sostenibilitat 

de l'11 al 22/07/05 27 

Turisme, territori i paisatge del 4 al 8/07/05 40 
Vida i intel·ligència a l'univers: una perspectiva 
multidisciplinària del 4 al 8/07/05 40 

Visions de l'actor des de l'altra cara de… de l'11 al 15/07/05 26 
Total   636 

  
Cursos d'idiomes Dates Assistència 
Anglès per viatjar del 4 al 15/07/05 25 
Japonès pel manga del 4 al 8/07/05 40 
Curs de formació per a professors d'espanyol del 5 al 16/07/05 20 

Total   85 
  
 Tallers Dates Assistència 
Les civilitzacions antigues a la cuina de Mallorca: 
una mostra gastronòmica del 4 al 8/07/05 30 

L'art de viure. Estratègies per afrontar l'estrès de la 
vida 

4, 5, 6, 7, 11, 12, 
13 i 14/07/05 32 

Total   62 
      
Total Mallorca   783 
 
Universitat d'Estiu d'Eivissa i Formentera Dates Assistència 



Models de gestió del patrimoni arqueològic: de la 
idea a la pràctica  del 5 al 9/09/05 14 

Nutrició i alimentació en els infants i adolescents  del 5 al 9/09/05 32 
Els límits de la ment  del 5 al 9/09/05 20 
Els drets humans a Europa des de la…  del 5 al 9/09/05 31 
Turisme i esport: l'oferta complementària…  del 5 al 9/09/05 18 
Noves tecnologies i empresa: web, entorn i gestió 
del canvi  del 5 al 9/09/05 9 

Total   124 
      
 TOTAL ESTIU 2005   907 
     
1. CINEMA Dates Assistència 
Cinemacampus, primer quadrimestre     
Cinemascop. «Quan el cinema no parlava» 
(Mallorca) 04/10-20/11/05 12 

El Western, vist per Anthony Mann (Eivissa) 02/11-30/11/05 5 
Cinemacampus, segon quadrimestre     
Jean Renoir (Mallorca) 17/01-7/03/06 13 
Cinema i educació: La càmera entra a l'aula 
(Eivissa) 09/03-06/04/06 9 

Cinema i Dret (Mallorca) 14/03-16/05/06 15 
Total   54 

    
2. TEATRE Dates Assistència 
Magisteri Teatre - Mag Poesia    
La independència dels Països Catalans, una 
bella història   

Teatre Sans 3/11/05 120 
Teatre de Lloseta 5/11/05 100 
En Joanet i els set missatges     
Aula de videoconferència 11/1/06 100 
Aula Magna del Guillem Cifre de Colonya 11/1/06 60 
Teatre Municipal de Palma  30/3/06 15 
Teatre Municipal de Palma  31/3/06 40 
Aigües encantades     
Aula Magna del Guillem Cifre de Colonya 19/1/06 80 
Teatre Municipal de Palma  6/4/06 30 
Teatre Municipal de Palma  7/4/06 50 
Dona Drac (Heura Teatre)     
Aula Magna del G. M. de Jovellanos  29/3/06 80 
Teatre Ateneu de Cerdanyola del Vallès  2/3/06 75 
Teatre de Lloseta 5/3/06 120 

Total   870 
 
Morgana Teatre     
La gata damunt la teulada 21, 22 i 23/10 70 



La gata damunt la teulada 26 i 27/10 100 
Total   170 

     
3. CELEBRACIÓ DELS DIES MUNDIALS DE 
LA POESIA I EL TEATRE. Març de 2006 Dates Assistència 

Recital poètic: Hilari de Cara recita els seus poemes 20/3/06 10 
Això era i no era 21/3/06 15 
Lectures poètiques. Festa de diversos poetes 21/3/06 20 
Lectures poètiques: Celebració de la poesia 21/3/06 40 
Pobres casats 23/3/06 35 
Monòlegs de reivindicació de la senyora Clito Mestres 27/3/06 40 
Dona Drac i Llunàtiques canten 29/3/06 80 
La divina comèdia de Dante Alighieri interpretada per 
ZsüZsaDansa 30/3/06 25 

Total   265 
     

4. CONFERÈNCIES I CICLES Dates Assistència 
Art del segle XXI (25 matriculats). Col·laboració amb 
la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca 13/10-1/11/05 45 

Poesia és el discurs, Miquel Bauçà 3 i 4/11/05 120 
      
Els dimecres a Sa Riera     
Celebració de dos centenaris de la cultura catalana     
Joan Coromines: l'home i l'obra 16/11/05 20 
Coromines i els poetes 23/11/05 30 
Caterina Albert, avui 30/11/05 35 
Rusiñol a Mallorca     
Vida mallorquina de Santiago Rusiñol, Vinyet 
Panyella 25/1/06 30 

Santiago Rusiñol i el modernisme, Margalida 
Casacuberta 1/2/06 35 

Rusiñol, una fita en la introducció de la pintura de 
l'època modernista, Catalina Cantarellas 8/2/06 Anul·lat

Santiago Rusiñol: un escriptor de múltiples cares, 
Damià Pons 15/2/06 25 

Santiago Rusiñol a l'illa Blanca, V. Panyella (Eivissa)   30 
Les revoltes franceses de 2005   70 
Alain Blomart 29/3/06   
Miquel Duran, Antoni Limongi i Matías Vallés 29/3/06   
      
Anàlisi històrica de la Segona República espanyola 5/4/06 70 

Total   510 
     

 5. EXPOSICIONS Dates Assistència 
Rusiñol a Mallorca (mitjana de visitants per dia) 25/01-15/02/06 15 
     
6. MÚSICA Dates Assistència 



Recorreguts musicals     
L'orquestra, un recorregut per la seva història 3/10-19/11/05 13 
L'òpera. Història d'un gènere estrany (6 matr.) 30/1-3/4/06 11 
Òpera Oberta     
Òpera Oberta. El Gran Teatre del Liceu a la UIB 
(Mallorca) 10/01-23/05 9 

Òpera Oberta. El Gran Teatre del Liceu a la UIB 
(Eivissa) 10/01-23/05 5 

Òpera Oberta. El Gran Teatre del Liceu a la UIB 
(Menorca) 10/01-23/05 7 

Total   45 
      
7. ACTIVITAT FORMATIVA Dates Assistència 
7.1. Mallorca     
7.1.1. Universitat Oberta. 1r. quadrimestre     
Coneixements jurídics útils per a la vida diària  20/10-22/12/05 22 
Curs pràctic de disseny i implantació de xarxes d'àrea 
local sense fils 2/11-21/12/05 20 

El camí de les Illes Balears cap a la democràcia i 
l'autogovern (una visió jurídica i política) 14/11-19/12/05 14 

El moble a Mallorca. Evolució històrica 18/10-29/11/05 17 
La terminologia geogràfica i de ciències socials en els 
noms de lloc balears 17-31/10/05 14 

Total   87 
      
7.1.2. Tallers 1r. quadrimestre Dates Assistència 
Taller de disseny i realització d'espots publicitaris 
utilitzant noves tècniques d'animació amb figures 
retallades (cut-out) 

18/10-09/11/05 19 

Taller d'iniciació al món de l'enquadernació artesana. 
2005, Any del Llibre i de la Lectura 3-29/11/05 13 

Total   13 
     

TOTAL PRIMER Q.   219 
 
7.1.4. Universitat Oberta. 2n. quadrimestre Dates Assistència 
Conflicte multicultural i convivència multicultural 17/03-28/04/06 21 
Història i llegenda a Mallorca 7-29/03/06 12 
Estètica i somni 5-8/04/06 15 
Repressió política, justícia i reparació. La memòria 
històrica en perspectiva jurídica. Espanya i 
l’Amèrica Llatina (1936-2005) 

20-24/02/06 14 

Total   62 
     

7.1.5. Tallers 2n. quadrimestre Dates Assistència 
Taller. Eduquem la veu 27/02-30/03/06 17 

Total   17 
     



TOTAL SEGON Q.   79 
     

TOTAL MALLORCA   298 
      
7.2. Activitats ICE-SAC     
7.2.1. 1r. quadrimestre: Eivissa i Formentera Dates Assistència 
Teatre per a futurs monitors 21-29/10/05 8 
Immigració i interculturalitat 2-17/12/05 8 
Els consells insulars 7-12/11/05 35 
La cartografia com a eina d'expressió geogràfica 21/10-5/11/05 15 
Curs de tècnica i reeducació vocal 18/11-3/12/05 26 
Un passeig per les constel·lacions. Curs 
d'introducció a la identificació i localització de les 
constel·lacions (I) 

2 i 3/11/05 11 

Actuació davant els accidents infantils a la llar i a 
l'escola 11-19/11/05 29 

Total   132 
      
7.2.2. 1r. quadrimestre: Menorca Dates Assistència 
La filosofia dels darrers cinquanta anys  2-17/12/05 8 
Curs de tècnica i reeducació vocal 14-29/10/05 15 
Un passeig per les constel·lacions. Curs 
d'introducció a la identificació i localització de les 
constel·lacions (I) 

4 i 5 /11/05 5 

Actuació davant els accidents infantils a la llar i a 
l'escola  21 i 22/10/05 21 

Curs per afrontar l'estrès laboral i la síndrome 
d'esgotament professional (burnout) 2-17/12/05 7 

Total   56 
Total 1r. Eivissa, Formentera i Menorca  188 



 
7.2.3. Segon quadrimestre: Eivissa i Formentera Dates Assistència 
Curs de tècnica i reeducació vocal 24 /02-11/03/06 14 
Curs per afrontar l'estrès laboral i la síndrome 
d'esgotament professional (burnout) 28/04-6/06 9 

Curs teoricopràctic sobre estimulació del potencial 
infantil basat en el mètode Doman 24 i 25/03/06 15 

Del cos a la paraula: l'exploració del teu instrument 
sonor 31/03-8/04/06 13 

L'assetjament escolar (bullying): criteris i 
instruments d'avaluació i diagnòstic, tècniques 
d'intervenció 

10-18/03/06 19 

Somni i realitat: esperit i societat a Europa central i 
Espanya al principi del segle XX 24/02-4/03/06 7 

Taller de cal·ligrafia medieval  17-25/03/06 22 
Total   99 

     
7.2.4. Segon quadrimestre: Menorca Dates Assistència 
Arqueologia de Menorca: de la prehistòria a la 
romanització 31/03-8 /04/06 15 

L'assetjament escolar (bullying): criteris i 
instruments d'avaluació i diagnòstic, tècniques 
d'intervenció 

17-25/03/06 10 

Curs d'anglès per a professors pel que fa a 
l'elaboració de projectes europeus 28/02-9/05/06 10 

Curs teoricopràctic sobre estimulació del potencial 
infantil basat en el mètode Doman 24 i 25/02/06 18 

Immigració i interculturalitat 24/02-4/03/06 4 
Les construccions rurals de pedra en sec. Un 
patrimoni oblidat i que s'ha de preservar 5/05-13/05/06 2 

Taller de cal·ligrafia medieval 3,-11/03/06 20 
Total   79 

Total segon quadrimestre Eivissa, Formentera i 
Menorca   178 

     
Total activitats ICE-SAC   366 

     
TOTAL ACTIVITAT FORMATIVA   664 

     
9. Anul·lats  Dates  
Teatre per a futurs monitors (Menorca) 18/11-3/12/05  
Taller de cal·ligrafia medieval (Menorca)  21- 29/10/05  
La cartografia com a eina d'expressió geogràfica 
(Menorca) 4-12/11/05  

Curs d'història de la música (Menorca) 21/10-3/11/05  
Un passeig per les constel·lacions. Curs 
d'introducció a la identificació i localització de les 
constel·lacions (II). Eivissa 

31/03-1/04/06  



La millora del rendiment esportiu. Principis bàsics 
(Palma) 23/02-28/03/06  

Nocions bàsiques sobre la protecció jurídica del 
medi ambient (Palma) 20/02-27/03/06  

Espai, població i pràctiques socials. La reforma 
integral de barris (Palma) 24-28/04/06  

Somni i realitat: esperit i societat a Europa central i 
a Espanya a principis del segle XX (Palma) 7/03-6/04/06  

 
 



 9.2. Servei Mèdic 
Any acadèmic 2005-2006 

 
 Activitat  assistencial 
 
 A l’abast de tota la població universitària (EST, PDI i PAS) 
 Consulta habitual, urgències, cures, aplicació d’injectables, etc. 
 Nombre total d’activitats: 6138. 
  -Consultes: 3472. 
  -Altres (vacunacions, injectables, controls tensionals, etc.): 1298. 
 
    
   

Activitat de salut laboral 
 
 Per al personal de la UIB. 
 

1. Reconeixements mèdics preventius periòdics. 
 Iniciats el mes d’abril de 2005. 
 Nombre de reconeixements: amb el resultat d’aptes per la seva feina. 
  Mallorca : PAS: 329, PDI: 270, becaris: 9 
  Menorca: PAS: 5 i PDI: 1 
  Eivissa: PAS: 3 i PDI: 1 
   

2. Campanyes de vacunació. 
 - Antigripal:  200 
 - Hepatitis B:  50 
- Hepatitis A:  31 
- Tètans-diftèria:  100 
- Altres vacunes: 30 
 
3. Formació en primers auxilis i vigilància de la salut. 
 
4. Estudi, seguiment i informes medicolaborals dels treballadors. 
 
 
Palma, 28 de juliol de 2006  

 
 



 
9.3 SERVEI DE BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ 
 
Relació de caps del Servei de Biblioteca i Documentació 
 
Nom Càrrec Telèfon E-mail 
Miquel Pastor Director 971 17 28 15 sbddir@uib.es 
Ángeles Insua  Subdirectora 971 17 25 31 sbdaif@uib.es 
 
 
Definició  
 
 La missió del Servei de Biblioteca i Documentació és facilitar a la comunitat universitària 
l’accés als recursos documentals de tot tipus, que continguin la informació científica, tècnica i 
cultural, que necessita per dur a terme amb la màxima eficàcia les tasques de docència, 
investigació, aprenentatge i extensió cultural. 
 
Aquesta missió es concreta en :  
•  Seleccionar, adquirir, processar, conservar i mantenir organitzat el fons bibliogràfic 

i documental de la Universitat de les Illes Balears 
•  Proporcionar accés a la informació, tant a la col·lecció bibliogràfica pròpia com a tot 

tipus de recursos informatius d’arreu del món, independentment del lloc on es trobin 
i format.  

•  Oferir els serveis, els equipaments i l’assessorament necessaris per facilitar l’accés a 
la informació científica i tècnica a la comunitat universitària en el moment que ho 
necessita per cobrir les seves necessitats d’estudi, investigació i docència. 

 
Estructura 

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 unitats, al 
capdavant de les quals hi ha un cap d’unitat. 
La direcció del Servei és integrada per un director i una subdirectora; la vinculació 
funcional de tot el personal del Servei és respecte del director. 
La unitat de serveis centrals és integrada per les unitats següents: catalogació i 
processament tècnic, documentació i préstec interbibliotecari, adquisicions i 
subscripcions, patrimoni bibliogràfic i documental, i digitalització i web.  
Les biblioteques de centre són, actualment, set biblioteques al campus, cadascuna de 
les quals té el nom propi de l'edifici on s’ubiquen, una biblioteca en cada extensió de 
les illes de Menorca i Eivissa-Formentera, i la Partituroteca i Centre de 
Documentació  Musical, ubicada a Sa Riera, a Palma. 

 
La unitat de serveis centrals 
El Servei de Biblioteca i Documentació té les unitats centrals següents: 
a) Unitat de catalogació i processament tècnic  
b) Unitat de documentació i préstec interbibliotecari 
c) Unitat de patrimoni bibliogràfic i documental  
d) Unitat de digitalització i web 
e) Unitat d’adquisicions i subscripcions 
 
a) La Unitat de catalogació i processament tècnic  



 És responsable del processament tècnic dels fons bibliogràfics i documentals de 
la UIB i de la distribució posterior dels materials processats a les biblioteques de la 
UIB. 
 La funció principal d'aquesta unitat és la catalogació i la classificació de tots els 
fons de la UIB, amb independència del suport de la documentació i de la modalitat 
d'adquisició (compra, intercanvi, donatiu). 
 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 unitat 
també tindrà cura del manteniment del fitxer d'autoritats i del tesaurus. 
 
b) La unitat de documentació i préstec interbibliotecari  
 Té com a funció l'obtenció en préstec de documents no existents en els fons de 
les biblioteques de la UIB i el préstec de documents de la UIB a altres biblioteques amb 
les quals hi ha un règim de reciprocitat, i també possibilitar i controlar l'accés a bases de 
dades documentals, tant remotes com locals. 
 Aquesta Unitat s'encarrega també de l'obtenció de fotocòpies, microfilms, etc., 
dels documents originals, dins les normes legals vigents. 
 
c) La unitat de patrimoni bibliogràfic 
 
 Té la funció de recollir, inventariar, organitzar i custodiar tota la documentació 
històrica propietat de la UIB i facilitar-ne la consulta i l'accessibilitat, com també la 
reproducció dels fons.  
 

Així com 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. 

 
d) Unitat 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. 

 
e) Unitat de digitalització i web 

Té la funció de dur a terme totes les tasques relacionades amb la digitalització de 
documents i la construcció de la biblioteca digital local així com del disseny i 
manteniment de la pàgina web del servei . 

 
 
Les biblioteques de centre  
 Hi ha, actualment, set biblioteques al campus, cadascuna de les quals té el nom 
propi de l'edifici que l'alberga: biblioteca Ramon Llull, biblioteca Mateu Orfila i Rotger, 
biblioteca Anselm Turmeda, biblioteca Guillem Cifre de Colonya i biblioteca Arxiduc 
Lluís Salvador, biblioteca Gaspar Melchor de Jovellanos. Biblioteca Son Lledó i una 
biblioteca en cada extensió de les illes de Menorca i Eivissa i Formentera. Al capdavant 
de cada biblioteca de centre hi ha un cap de biblioteca amb la categoria de cap de 
Unitat. A cada biblioteca s'hi vinculen, amb criteris territorials, alguns dels diferents 
centres, departaments, facultats, escoles universitàries, centres de recerca i serveis en 



què està estructurada la UIB. Els fons bibliogràfics i documentals adquirits per aquestes 
entitats s'adscriuen a alguna de les biblioteques de la UIB. 
 
Volum del fons bibliogràfic 
 La Universitat disposa d'un fons de devers cinc-cents cinquanta mil llibres i més 
de 13.000 títols de publicacions periòdiques, de les quals 1.727 són subscripcions, 506 
intercanvis o donatius, en format paper, i 11.682 publicacions electròniques, accessibles 
en línia i a text complet. 
Actualment al catàleg col·lectiu informatitzat amb el sistema INNOPAC hi ha  609.653 
registres bibliogràfics, que corresponen a 240.741 títols, i es pot consultar des de tots els 
terminals connectats a la xarxa informàtica de la Universitat i des de la pàgina web de la 
UIB. Durant el curs passat es va continuar la revisió de les bibliografies recomanades i 
es va completar el mòdul integrat al catàleg a través del qual és pot consultar cada 
assignatura o les assignatures d’un determinat professor i accedir a les fitxes 
bibliogràfiques de tot el material recomanat que es troba a les biblioteques de la UIB. 
 
Resum de la memòria del curs 2005-2006 
 
Plantilla de personal 
 
La plantilla del servei està integrada per una mitjana de 50 persones, de les quals 8 
tenen categoria laboral de tècnics (funcionaris de nivell A i B o laborals del grups I i II) 
 
Durant el present curs s’han creat dues noves unitats:  

1. La de patrimoni bibliogràfic que agrupa les antigues seccions d’arxiu Històric 
i Fons Antic i Col·leccions especials i que té seu a la nova biblioteca de Son Lledó. La 
cap d’aquesta secció és la senyora Carme Manera Roca, que anteriorment dirigia la 
biblioteca Ramon Llull. 
 
2. La de digitalització i web, que s’ubica al primer pis del Ramon Llull. El cap 
d’aquesta secció és el senyor Eduard del Valle. 
 
Becaris i alumnes col·laboradors 
 
— S’han dotat 6 places d’alumnes col·laboradors per tal donar suport general a les 

biblioteques i dues places d’alumnes col·laboradors per donar suport a la gestió de la 
sala d’informació electrònica. 

— El CEDOC ha continuat dotant dues beques per dur endavant els seus projectes. 
 
 
 
Locals 
— S’ha dut a terme la reconversió de l’antic menjador central de l’Edifici Son Lledó en 

una nova biblioteca per encabir el fons antic i col·leccions especials de la UIB i 
oferir 130 noves places de lectura i estudi que es destinen a sala de treballs en grup. 

— S’ha dut a terme en part el projecte de modernització de la biblioteca Ramon Llull 
per adaptar-la als requeriments de l’espai europeu d’educació Superior, que ha estat 
subvencionat pel Ministeri d’Educació i Ciència, arran de la Certificació de Qualitat 
de la Biblioteca per part de l’ANECA. 



— S’ha remodelat la distribució de la biblioteca Guillem Cifre per dotar-la de més 
capacitat per als usuaris. 

— S’han electrificat les taules de la biblioteca Anselm Turmeda per tal que els usuaris 
puguin connectar els ordinadors portàtils. 

— S’ha renovat el mobiliari de la sala central de la biblioteca Mateu Orfila 
 
 
Equipaments 
 
— S’ha continuat la renovació del parc informàtic del servei, amb la incorporació 

progressiva de pantalles planes i ordinadors més potents 
— S’han substituït tots els OPACS de les biblioteques per nous ordinadors. 
— S’ha instal·lat xarxa inalàmbrica (WIFI) a totes les biblioteques per tal que hi hagi 

cobertura per connectar qualsevol ordinador portàtil dels usuaris. 
— S’ha adquirit i instal·lat un nou ordinador central pel programa de gestió de la 

biblioteca INNOPAC Millenium, gràcies al qual augmenta molt la velocitat de 
procés i permet la instal·lació de les darreres versions del software. 

— S’han adquirit 20 ordinadors portàtils i 2 aules mòbils per poder prestar als alumnes. 
 
 
Formació 
—  Realització dels cursos de formació del personal del Servei dins el Pla de formació 
de la UIB. 
—  Realització de cursos i sessions de formació d’usuaris adreçats al PDI. 
— El Pla de formació d’usuaris adreçat als alumnes a passat a integrar-se dins el Pla 

d’acolliment de nous estudiants. 
— Assistència a diversos cursos del Pla de formació de la UIB i a cursos i jornades 

externs. 
— Formació especialitzada de cara a la implantació de la ISO 9000 per a tot el 

personal. 
— Assistència a la formació pel programa Certool per a la gestió informatitzada de la 

ISO 9000. 
 
Projectes 
— Coordinació i administració del sistema del projecte CABIB (Catàleg Bibliogràfic 

de les Illes Balears). 
— Creació de la Biblioteca Digital Científica de les Illes Balears. 
— Digitalització dels articles d’opinió apareguts a la premsa de les Illes Balears, en 

col·laboració amb el CEDOC. 
— Segona fase del projecte de digitalització de la revista Llevant amb la creació d’una 

base de dades d’articles a través del programa Greenstone. 
— Realització del projecte de digitalització de la publicació Dades de Balears 

mitjançant un conveni amb l’IBAE. 
— Desenvolupament del projecte de cooperació internacional per a la creació d’una 

biblioteca i centre de documentació a la localitat de Guapi (Colòmbia), en 
col·laboració amb la ONG Llevant en Marxa.  

— Posada en marxa del Centre de Documentació en Cooperació Desenvolupant (CD2) 
dins del conveni entre la UIB i la Direcció General de Cooperació de la Conselleria 
d’Immigració i Cooperació del Govern de les Illes Balears. 



— Organització de les Jornadas de Archivos Universitarios, realitzades a la UIB, en 
col·laboració amb la CAU i la CRUE.  

— Posada en marxa de nous mòduls del programa INNOPAC de cara a la integració en 
el catàleg de recursos electrònics, i la gestió del text complet de publicacions. 

— Digitalització de documents de l’arxiu de Campos. 
— Digitalització dels plànols del cadastre de Pere Alcàntara Penya de l’arxiu municipal 

de Capdepera. 
— Informatització i catalogació del fons bibliogràfic de la Fundació Yannik  i  Ben 

Jakober. 
— Realització d’una exposició bibliogràfica entorn a la figura de Robert Graves. 
— Realització d’una exposició bibliogràfica sobre el Quixot amb motiu dels 500 anys 

de la seva publicació. 
 
 
Millora de la qualitat del Servei 
 
S’ha obtingut la certificació del Servei segons la Norma ISO 9000 del 2000, amb el 
suport de l’OPP. 
S’ha implantat el SGQ sobre el programari CERTOOL. 
S’ha obtingut la certificació de qualitat de l’ANECA i s’ha posat en marxa els projectes 
subvencionats. 
 
 
Contactes i assessoraments 
 
— A l’Ajuntament de Capdepera per a la digitalització de documents d’arxiu 
— A l’Ajuntament  de Campos per a la digitalització de documents d’arxiu 
— A l’Ajuntament  de Manacor per a la digitalització de documents d’arxiu 
— A l’Ajuntament de Pollença per a l’accés a la biblioteca digital de la UIB. 
— A la Societat Arqueològica Lul·liana, per a la catalogació dels seus fons 

bibliogràfics, la informatització de la biblioteca i la digitalització del BSAL. 
— A la Càtedra Ramon Llull per a un projecte d’investigació i la creació d’una 

col·lecció digital de les obres de Ramon Llull. 
— Al Servei de Recursos Audiovisuals de la UIB per a la catalogació dels seus fons 

audiovisuals i per accedir-hi a través del catàleg. 
— Al Servei Lingüístic de la UIB per a la catalogació dels seus fons i per accedir-hi a 

través del catàleg. 
— A la Fundació Yannik i Ben Jakober per a la informatització  i catalogació de la seva 

biblioteca 
— A la Conselleria de Medi Ambient per a la informatització del seu centre de 

documentació 
— Fundació B. March, per a la gestió informatitzada de la seva biblioteca. 
— Bisbat de Mallorca, per a la gestió i informatització dels seus fons bibliogràfics. 
— Centre de Documentació Europea, per a la gestió i informatització dels seus fons 

bibliogràfics. 
— A l’IBAE  per a la  informatització dels seus fons bibliogràfics i la digitalització de 

publicacions 
 
Cooperació Bibliotecària 
 



La UIB s’ha integrat com a membre associat al Consorci de Biblioteques Universitàries 
de Catalunya (CBUC). 
La UIB és membre de la Línia 2: Biblioteca Digital, de REBIUN. 
 
Ampliació d’horaris d’obertura 
 
S’ha ampliat l’obertura de biblioteques durant els caps de setmana en èpoques 
d’exàmens, concretament s’obren les biblioteques dels edificis de Ramon Llull i Gaspar 
Melchor Jovellanos 
Tant als mesos de gener i febrer com als de maig i juny i setembre. 
Obertura de la biblioteca Ramon Llull durant els capvespres del mes d’agost. 
 
Estadístiques 
 
Dades estadístiques 2005 
Servei de Biblioteca i Documentació 

Universitat de les Illes Balears (UIB) dades 
1. Usuaris 18.363
1.1. Estudiants 15.340
1.2. Professors 1.042
1.3. Personal d’administració i serveis 467
1.5. Usuaris externs registrats 1.414
2. Hores i dies d'obertura   
2.1. Dies d'obertura anual 268
2.2. Hores d'obertura setmanal 65
3. Locals   
3.1. Punts de servei 10
3.2. Superfície (metres quadrats) 4.859
3.3. Llocs de lectura 1.084
4. Equipament   
4.1. PC i terminals de la plantilla 55
4.2. PC i terminals d'ús públic 64
4.3. Lectors i reproductors diversos (microformes, vídeo, 
etc.) 

19

4.4. Fotocopiadores 6
5. Col·leccions i informatització   
5.1. Monografies   
5.1.1. Total de volums a 31 de desembre de 2003 405.923
5.1.2. Ingressades el 2003 21.294
5.1.2.1. Compra 8.878
5.1.2.2. Donatiu o intercanvi 3.838
5.2. Publicacions periòdiques   
5.2.1. Total de títols en paper a 31 de desembre de 2003 5.145
5.2.2. En curs de recepció 1.883
5.2.2.1. Compra 1.727
5.2.2.2. Donatiu o intercanvi 156
5.2.3. Revistes electròniques a les quals es té accés 11.682
5.4. Bases de dades a les quals es té accés 1.024
5.5. Documents catalogats el 2003 16.050



5.6. Registres bibliogràfics informatitzats   
5.6.1. Volums 609.653
5.6.2. Títols 240.741
6. Serveis   
6.3 Préstecs domiciliaris 252.923
6.4. Consultes al catàleg 1.146.655
6.5. Visites a les pàgines web de les biblioteques 1.354.400
6.6  Articles descarregats de revistes electròniques 100.698
7. Préstec interbibliotecari   
7.1. Documents obtinguts d'altres biblioteques 2.697
7.2. Documents servits a altres biblioteques 1.423
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9.4. Centre de Tecnologies de la Informació  
Any acadèmic 2005-2006 
 
Adreces _____________________________________________________________1 
INTRODUCCIÓ _____________________________________________________1 
ACTIVITATS DOCENTS _____________________________________________2 

Any 2006________________________________________________________2 
Sistemes de la UIB __________________________________________________3 
Xarxa de la UIB ____________________________________________________3 

Aules d’informàtica _________________________________________________4 
Programa UIB_Reutilitza ____________________________________________4 
Projectes___________________________________________________________5 

Projecte UIBdigital __________________________________________________5 
Solució global/integral per realitzar còpies de seguretat dels servidors del CTI ___5 
Nova web del CTI___________________________________________________5 
Gradus____________________________________________________________6 
Projecte de migració de la solució corporativa d’antivirus____________________6 
«Actualització dels gestors de bases de dades d'explotació i desenvolupament a 
Oracle versió 10g» __________________________________________________6 
«Construcció d'un magatzem de dades dins l'àrea de sistemes del Centre de 
Tecnologies de la Informació de la UIB»_________________________________7 

Ponències en congressos ___________________________________________7 
 
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: consultes.cti@uib.es 
WWW: http://www.cti.uib.es/ 
 
INTRODUCCIÓ 
 
El Centre de Tecnologies de la Informació es constitueix com a centre dedicat a 
facilitar l'ús de la informàtica i dels serveis de xarxa a tota la comunitat universitària i 
s'encarrega de facilitar la integració d'aquestes tecnologies dins la UIB pel que fa a la 
docència, a la recerca i a l'administració. A més a més, si escau, es preveu la 
possibilitat de fer transferència de tecnologia des de la UIB a la societat. 
 

El Centre de Tecnologies de la Informació s’estructura en quatre àrees: 

 
− Àrea d'enginyeria de software: desenvolupa projectes de mecanització que 

ajuden la comunitat universitària en les tasques administratives o docents, i li 
dóna suport.  
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− Àrea de sistemes: s’encarrega de vetllar perquè tot el parc d’ordinadors de 
servei general de la UIB tingui la disponibilitat adequada, oferint serveis 
eficients i seguint les polítiques establertes. A més, també dóna suport en 
temes d’infraestructura de computació i operativa.  

− Àrea de xarxes i comunicacions: ofereix el servei de xarxa adequat a les 
necessitats dels usuaris de la UIB. Per aconseguir aquest objectiu, s’ha 
d’executar un conjunt de funcions per tal de planificar, dissenyar, 
desenvolupar, controlar, monitoritzar i coordinar els recursos de la xarxa de la 
UIB.  

− Àrea general: aquesta àrea recull les persones i les tasques no incloses en cap 
de les altres àrees. Aquest fet suposa un gran ventall d’especialitzacions 
diferents amb una alta heterogeneïtat. Les diferents subàrees cobreixen des de 
les aules informàtiques fins a la gestió de la plataforma de teleeducació, 
passant per la coordinació del contracte de manteniment microinformàtic o 
l'explotació de les lectores de marques òptiques, entre d'altres.   

 
ACTIVITATS DOCENTS 
 
 
Cursos del Pla de formació del PAS i PDI impartits per personal del CTI:  
 

Any 2005 
 

Mòdul 06. Informàtica   

Microsoft Excel  G 061009 

Internet (avançat)  G 061307 

Microsoft PowerPoint  E 061605 

Microsoft Access  G 062805 

Introducció a la seguretat informàtica per a administradors de servidors  E 064201 
 
Any 2006 
 

Mòdul 06. Informàtica   

Microsoft Word (avançat)  G 060810 

Curs de correu electrònic  G 061111 

Microsoft PowerPoint  E 061606 

FileMaker  G 061805 

Ús d’ÀGORA  E 063403 

 

Altres cursos: 
 Especialista universitari en seguretat informàtica i de les comunicacions. Curs del 

Fons Social Europeu (Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears). Del 
29/08/2005 al 28/10/2005 (200 hores) 

 



 3

 Curs pràctic de disseny i implantació de xarxes d’àrea local sense fils. Universitat 
Oberta. Del 02/11/2005 al 21/12/2005 (40 hores) 

 
 Curs pràctic de veu sobre IP (VoIP). Centre Universitari de Campos. Del 18 al 21 

d’abril de 2006 (20 hores) 
 
 Curs pràctic de veu sobre IP (VoIP). Campus universitari. Del 24 d’abril al 17 de 

maig de 2006 (40 hores) 
 
 Curs pràctic de seguretat de les xarxes d’ordinadors. VII Universitat d’Estiu 

d’Eivissa i Formentera. Seu de la Universitat a Eivissa i Formentera. Del 18 al 22 
de setembre de 2006 (20 hores) 

 

Sistemes de la UIB 

Durant l’any acadèmic 2005-2006 s’han dut a terme una sèrie de millores de la 
infraestructura i configuració dels servidors de la UIB. Podem destacar les tasques 
següents: 

− Instal·lació d’un nou servidor ES47 del Servei de Biblioteca i Documentació. 
− Ampliació de la capacitat d’emmagatzemament de la Storage Area Network 

(SAN) en 2 TB. 
− Implantació d’una solució global i integrada de còpies de seguretat per als 

servidors de la UIB. 
− Implantació de la solució d’antivirus de Trendmicro per a la comunitat 

universitària.  
− Instal·lació de software de càlcul científic als servidors pertinents. 
− Consolidació d’alguns servidors migrant a la infraestructura de virtualització. 
− Integració de nous serveis dins l'entorn de virtualització: automatrícula i 

aplicacions internes. 
− Actualització del sistema operatiu (de Windows98 a WindowsXP) i del 

sistema d’imatges dels equips dels usuaris d'administració.  
− Renovació dels equips obsolets dels usuaris dels serveis administratius de la 

UIB.  
 

Xarxa de la UIB 

Durant l’any acadèmic 2005-2006 s’han dut a terme una sèrie d’ampliacions i 
millores de la infraestructura i configuració de la xarxa de comunicacions de la UIB. 
Les actuacions més destacades han permès, entre d’altres, completar les tasques 
següents: 

•  Retransmissió en alta qualitat, a través de xarxa de dades, de quatre òperes 
representades al Liceu de Barcelona. Les retransmissions es realitzaren en 
directe a la sala d’actes de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos i a les seus 
universitàries de Menorca i Eivissa. 
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•  Actualització de l’equipament de xarxa de diferents edificis que proporciona 
als usuaris la connectivitat a la xarxa de dades de la Universitat. 

•  Implantació d’un projecte pilot de xarxa sense fils amb cobertura a tot 
l’edifici Anselm Turmeda i a totes les biblioteques del campus. 

•  Implantació d’un servei d’accés remot segur als recursos telemàtics de la UIB 
basat en la tecnologia VPN (xarxa privada virtual). 

•  Instal·lació de xarxes d’àrea local sense fils en diversos esdeveniments 
(seminaris, jornades, congressos, reunions... ) impartits a la UIB. 

•  Millora de la connexió de la Seu universitària d’Eivissa a la xarxa de dades de 
la Universitat. 

•  Actualització dels equips que configuren el nucli de la xarxa de dades de la 
Universitat. 

 
Aules d’informàtica 
 
Les aules depenen del Vicerectorat d'Infraestructures i Medi Ambient i són 
gestionades per personal del CTI@UIB.  
 
Actualment la UIB posa a disposició de la comunitat universitària un total de 20 aules 
d’ordinadors. En total hi ha 533 ordinadors, 33 Apple Macintosh i 500 de tecnologia 
x86 Intel.  
 
A principi d’aquest curs s’ha produït la renovació de l’equipament de l’aula de 
l’Arxiduc Lluís Salvador, i de les aules del Beatriu de Pinós al mes de març. S’han 
comprat 44 ordinadors per al Beatriu de Pinós i 25 per a l’Arxiduc Lluís Salvador. Els 
ordinadors són DELL Optiplex GX520 Intel Celeron a 2,53 GHZ. 
 
D’altra banda, a principi de curs s’han renovat les aules de Macintosh que hi havia: 
Guillem Colom Casasnovas i Guillem Cifre de Colonya, bloc B. S’han comprat 17 
ordinadors per al Guillem Cifre de Colonya, bloc B, i 16 per al Guillem Colom 
Casasnovas. Els ordinadors són eMac a 1,4 GHz. 
 
Tot el material retirat de les aules s’ha destinat al programa UIB_Reutilitza. 
 
Els ordinadors del Guillem Colom Casasnovas foren traslladats a l’aula de la planta 
baixa del Mateu Orfila i Rotger. L’aula de l’Aulari P8 de navegació Universia ha 
passat a rebre el mateix tractament que la resta d’aules i ara s’hi fan classes. 
 
Per a més informació: <www.cti.uib.es/aulesi.html>. 
 
Programa UIB_Reutilitza 
 
La UIB posà en marxa un programa de reutilització d'equipament informàtic. Aquest 
programa estableix els mecanismes formals per a la reutilizació de material informàtic 
de la UIB, fomenta la reutilització interna a la mateixa UIB i destina material 
reutilitzable a projectes de cooperació al desenvolupament i altres iniciatives d'interès 
social. 
 



 5

El Centre de Tecnologies de la Informació, amb la participació de dos alumnes 
col·laboradors específics per al tema de reciclatge, avalua el material recollit. 
Decideix, en funció dels criteris generals fixats i de l’estat i les característiques del 
material recollit, quin material es destina a reutilització parcial (per a peces per 
reparar avaries), quin a reutilització de l’equip complet i quin material no és 
reutilitzable. Gestiona els equips reutilitzables destinats a atendre les sol·licituds 
recollides, bé internes, bé externes. Aquesta gestió inclou donar format al disc dur 
amb la consegüent eliminació de tota la informació existent, així es garanteix que els 
ordinadors que es donen no contenen cap tipus d’informació. 
 
Per a més informació: <www.uib.es/solidaritat/>. 
 
Projectes 
 
En aquest apartat es mostra una breu descripció dels projectes que s’han iniciat o 
realitzat durant aquest curs acadèmic. 

Projecte UIBdigital 
El projecte UIBdigital forma part del Pla estratègic del Centre de Tecnologies de la 
Informació (CTI) de la Universitat de les Illes Balears (UIB) en l’àmbit de les 
tecnologies de la informació i de les comunicacions (TIC). Amb aquest pla es vol 
afrontar el repte de les TIC a la UIB d’una manera planificada i es pretén, 
principalment, el següent: 

•  Definir i implantar les infraestructures i els serveis TIC que serviran com a base 
de la universitat del futur, tant per a l’ús intern com per a l’intercanvi 
d’informació i les relacions externes (per ex., l’administració autonòmica o 
central). 

•  Crear una visió de les TIC orientada als serveis, i pensant en els usuaris, i no sols 
als elements individuals involucrats per oferir-los. Això significa que tots els 
membres, especialment l’equip directiu, hauran de fer un esforç per crear un 
entorn homogeni de treball perquè totes les àrees treballin de manera conjunta, i 
no individualitzada, per desenvolupar i oferir els seus serveis a la comunitat 
universitària. 

•  Assegurar la mobilitat i l’accessibilitat de tots els usuaris de la comunitat 
universitària, adaptant, evidentment, els sistemes i els continguts a les persones 
amb discapacitats. 

 

Solució global/integral per realitzar còpies de seguretat dels servidors 
del CTI 

 
Solució integral de còpies de seguretat. Recerca, disseny i implementació d'una 
solució de còpies de seguretat d'alta disponibilitat de tots els servidors principals de la 
UIB, independentment del sistema operatiu i del CPD en què es troben, aplicant 
diferents tècniques de còpies de seguretat. 
 
Nova web del Centre de Tecnologies de la Informació 
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Publicació de la nova web del CTI basada en un gestor de continguts i que té com a 
objectiu principal millorar els serveis que ofereix i que aquests siguin més accessibles 
a la comunitat universitària. 
 
Per a més informació: <www.cti.uib.es>. 

 

Gradus 

Creació d'un portal web que faciliti les tasques docents i de gestió acadèmica als 
membres de la comunitat universitària (principalment docents i alumnat). Intenta 
donar suport a les necessitats que planteja el nou espai europeu d'educació superior 
(EEES). 

El projecte Gradus neix de l'observació d'una necessitat creixent d'ampliar les eines 
que els docents disposen pel que fa a la gestió de les tasques docents que duen a 
terme. 

D’una altra banda, actualment la docència universitària a Espanya i a Europa està 
convergint cap a un marc europeu comú, on aquesta convergència suposarà una major 
integració entre totes les universitats de l'àmbit europeu. Aquesta integració serà 
possible gràcies a un canvi significatiu en els processos docents, com per exemple la 
metodologia d'ensenyament, l'organització de les hores d'aprenentatge, etc.  

És per això que el projecte Gradus adquireix encara una major rellevància, ja que 
seran necessàries tot un conjunt de eines que donin suport al docent en aquesta nova 
etapa de la convergència europea.  

Projecte de migració de la solució corporativa d’antivirus 
 
Aquest projecte s’inicià amb la realització d’un estudi de les possibilitats que 
ofereixen els diferents productes del mercat, i ofereix com a resultat un informe 
comparatiu de la seva relació qualitat-preu. El projecte està compost per un servidor 
que centralitza la informació i permet la configuració centralitzada. En segon lloc, hi 
ha els clients del campus, els quals han migrat de l’antivirus anterior a la nova solució 
i així ha millorat la seva seguretat. 

«Actualització dels gestors de bases de dades d'explotació i 
desenvolupament a Oracle versió 10g» 
 
El CTI disposa d'un entorn de bases de dades d'explotació i un altre de 
desenvolupament. En aquests entorns hi convivien gestors amb les versions Oracle8i i 
Oracle9i. Començant per l'entorn de desenvolupament, s'ha anat actualitzant 
progressivament la versió de tots els gestors fins a la versió Oracle10g. Aquesta versió 
ofereix algunes funcionalitats que començaven a requerir els serveis, aplicacions i 
usuaris de la UIB. 
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«Construcció d'un magatzem de dades dins l'àrea de sistemes del 
Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB» 
 
El present projecte mostra el procés de desenvolupament i construcció d'un magatzem 
de dades per al CTI que recull, emmagatzema i presenta informació de certs 
indicadors relatius a la seva operativa habitual. En particular el magatzem de dades se 
centra en l'àmbit de l'Àrea de Sistemes del CTI, si bé es pretén que constitueixi la base 
d'un projecte global més ampli que té com a finalitat dotar el CTI d'un magatzem de 
dades a mitjà termini que englobi indicadors de les diferents àrees. 
 
Ponències en congressos 
 

− «Congrés NcN, 22, 23, 24 i 25 de setembre de 2005». Associació No cON 
Name, Seguridad Informática. Daniel López Janáriz. Palma, 22 de setembre de 
2005 

− «Proyecto de implantación de un sistema de consolidación de servidores de 
alta disponibilidad». Jornadas Técnicas RedIRIS 2005. Maria Isabel Barceló, 
Llorenç Rigo, Antonio Sola, Xavier Pons. Logronyo, 26 d'octubre de 2005 

 
− «Proyecto de implantación de una UPN IEEE 802.1X con autenticación de 

usuarios basada en tarjeta inteligente». Miquel Bordoy i Antonio Sola. 
Universitat de La Rioja, 27 d’octubre de 2005 

 
− «Aplicaciones Web con Cocoon y PL/SQL». Josep A. Frau, Domingo 

Sebastián. Cuore XV (Congreso Nacional de Usuarios de Oracle). Palma, 26, 
27 i 28 d’octubre de 2005 

− «Aplicaciones Web con Oracle y XML. 5 años de experiencias». Daniel López 
Janáriz. Cuore XV (Congreso Nacional de Usuarios de Oracle). Palma, 26, 27, 
i 28 d’octubre de 2005.  

 
 
 



 
9.5. Servei de Comunicació i Relacions Institucionals de la UIB  
 
Àrea de relació amb els mitjans de comunicació   
 
L’àrea de relació amb els mitjans de comunicació del Servei de 
Comunicació i Relacions Institucionals de la UIB ha realitzat, durant l'any 
acadèmic 2005-2006, les tasques referides als dos vessants que li són 
propis. D’una banda, coordina la informació que generen els distints 
estaments de la UIB i la seva projecció cap a l’exterior, la qual cosa es duu 
a terme bàsicament a través de la relació diària amb els mitjans de 
comunicació; i d’altra banda, realitza una tasca de gestió i difusió interna 
de la informació que genera la mateixa institució (informació institucional, 
científica, etc.).  
 
Tot plegat ha suposat, a la pràctica, l’activitat següent:  
   
Pel que fa a la comunicació externa, durant l'any acadèmic 2005-2006, 
s’han elaborat i distribuït un total de 662 notes informatives (en un període 
comprès entre el dia 1 de setembre de 2005 i el dia 15 de juliol de 2006) de 
les diferents activitats que ha generat la comunitat universitària o que, 
d’alguna manera, afecten la institució.  
 
Els comunicats s’elaboren habitualment a partir de la informació que arriba 
a l’àrea a través de diferents vies: per correu electrònic, telèfon..., des dels 
vicerectorats, departaments, fundacions, instituts, PAS, PDI, estudiants i 
serveis de la Universitat. El Servei de Comunicació elabora la informació 
que conté les dades més importants i estableix els contactes per ampliar-la, 
si escau. Aquestes notes s’envien diàriament als mitjans de comunicació, 
escrits i audiovisuals, de totes les Illes, i si pertoca, als mitjans d’àmbit 
estatal, per correu electrònic. Així mateix, totes les notes informatives són 
accessibles a través de la pàgina web del Servei de Comunicació, a l’apartat 
d’Actualitat. 
 
En cas que un determinat servei, departament, professor..., sol·liciti la 
convocatòria d’una roda informativa per presentar als mitjans de 
comunicació una acció concreta (jornades, informació sobre un premi, 
difusió dels resultats d’una investigació important, etc.), l’àrea assessora els 
responsables sobre el moment idoni de convocatòria de les rodes 
informatives, com també de la preparació de la documentació necessària 
per a la trobada amb els mitjans. Els membres de l'àrea de relació amb els 
mitjans de comunicació redacten els dossiers que es lliuren als mitjans. En 
totes les rodes informatives hi és present un membre de l'àrea per assegurar 



el correcte desenvolupament de l’acte i que els mitjans obtinguin la 
informació que els cal per desenvolupar la seva tasca de difusió de 
l’activitat de la Universitat.  
  
En totes les rodes informatives i en la majoria de presentacions d'actes, un 
membre de l'àrea realitza fotografies digitals que posteriorment es posen al 
web de la UIB, a l'abast dels mitjans de comunicació i de tota la comunitat 
universitària.  
  
La resta dels comunicats emesos són notes que informen sobre 
presentacions de cursos, programes o activitats d'una àmplia diversitat 
temàtica que, després de ser emeses, generen les peticions lògiques dels 
mitjans, que o bé sol·liciten una entrevista amb els responsables o 
protagonistes de l’acció, o bé demanen d’ampliar la informació. Des del 
Servei de Comunicació s’intenta respondre les demandes dels mitjans 
interessats i facilitar els contactes i les gestions perquè puguin dur a terme 
la seva tasca informativa.  
 
Pel que fa a les novetats que hem posat en marxa enguany, durant l’any 
acadèmic 2005-2006, hem iniciat l’elaboració de reportatges de difusió de 
les tesis doctorals que es llegeixen al campus. De moment hem difós la 
informació de vint tesis llegides, amb el vistiplau del doctorant. Aquesta és 
una de les novetats que el Servei posa a l’abast de la comunitat 
universitària, amb la publicació dels reportatges de les tesis a l’apartat 
d’Actualitat del web de la UIB, però també dels mitjans de comunicació, ja 
que sempre es tracta d’informació inèdita que sovint és susceptible de ser 
difosa a la societat amb la participació dels mitjans. 
 
Des del mes de març de 2004, l’àrea de relació amb els mitjans de 
comunicació assumeix la coordinació de la publicació Enllaç Campus UIB, 
una revista digital concebuda per a la difusió de la informació que genera la 
comunitat universitària cap a la mateixa universitat, tot i que, pel fet de ser 
digital, també té públic extern. Des d’octubre de 2005 a març de 2006 hem 
editat i publicat quatre números d’aquesta revista.  
 
A mitjan 2006, el Servei de Comunicació planteja una revisió de la revista 
de manera que, a més de ser concebuda com a mitjà de cohesió i 
informació per a la comunitat universitària, pugui convertir-se en una eina 
d’enllaç entre la Universitat i la societat. Així neix el nou butlletí Enllaç 
Campus UIB, el primer número del qual es fa públic l’endemà de celebrar-
se la cerimònia de graduació, amb aquesta notícia en portada. El nou Enllaç 
Campus UIB el rebrà la comunitat universitària, però també les empreses, 
les entitats i els organismes que tinguin contacte amb la UIB o estiguin 



interessats per tenir-ne, els Amics i Amigues de la UIB, els mitjans de 
comunicació i altres universitats espanyoles. En format electrònic, la 
intenció és que sigui una altra porta d’entrada a la Universitat de les Illes 
Balears. 
 
D'altra banda, per tercer any acadèmic consecutiu, i amb l’objectiu de fer 
balanç de les actuacions dutes a terme per tots els estaments de la UIB, 
l’àrea de relació amb els mitjans de comunicació ha coordinat i elaborat un 
anuari d’accions i d’informació, un recull de les notícies i dels personatges 
més destacats des de l’inici de l’any 2005-2006 a la UIB. Ha estat editat en 
paper reciclat, té seixanta pàgines, amb publicitat, fet que permet cobrir les 
despeses originades per la impressió de tres mil exemplars. L'anuari es 
lliura a tots els assistents a l'acte de graduació que se celebra al campus el 
dia 20 de juliol de 2006. També es lliura als mitjans de comunicació i 
entitats relacionades amb la institució. 
 
Pel que fa a comunicació interna, l’àrea de relació amb els mitjans de 
comunicació ha incrementat la difusió d’informació d’ús intern, destinada 
als mateixos membres de la comunitat universitària, en un clar intent 
d’ajudar al creixement de la cohesió interna entre els diferents estaments de 
la institució.   
 
L’àrea de relació amb els mitjans de comunicació gestiona i elabora la 
informació que apareix a les pantalles dels monitors de l’SDIM, el Servei 
de Gestió de la Informació Multimèdia, la xarxa de monitors situats als 
diferents edificis del campus i de Sa Riera. La informació que apareix als 
monitors, elaborada amb presentacions de PowerPoint, ha de servir perquè 
la comunitat universitària obtingui informació puntual dels actes, 
celebracions, conferències, beques, serveis que es duen a terme des de i per 
a la Universitat i els seus membres. El Centre de Tecnologies de la 
Informació de la UIB s’encarrega del manteniment tècnic de la xarxa de 
monitors.   
 
D’altra banda, des de la mateixa àrea es gestiona i supervisa el resum de 
premsa digital que es pot consultar diàriament a la pàgina web del Servei 
de Comunicació de la UIB. El resum l’elabora l’empresa de comunicació 
KRM, segons els criteris i les demandes de la UIB.  
  
  
  
  
L’àrea de relacions amb els mitjans de comunicació és present en tots els 
actes institucionals que tenen lloc a la UIB, o bé que organitza la institució 



o en els quals col·labora. És el cas d’actes d’investidura de doctor honoris 
causa, d’inauguració o clausura del curs acadèmic, de jornades, 
conferències i altres actes d’especial rellevància... Per a aquests 
esdeveniments els membres de l’àrea preparen dossiers amb les 
informacions més destacades, que puguin ser de l’interès dels mitjans de 
comunicació. Així mateix, els membres del Servei són presents als actes 
per atendre les peticions dels periodistes i per resoldre aquelles situacions 
que es puguin produir durant les celebracions, o en tot cas, capturar imatges 
digitals per a l’arxiu gràfic que es pot trobar al web, a la pàgina 
d’Actualitat. Des de l’àrea de relació amb els mitjans es fa el seguiment 
diari de la informació sobre la Universitat que apareix als mitjans de totes 
les Illes, però també de la informació diària en general, ja que molt sovint 
els mitjans sol·liciten posar-se en contacte amb experts que puguin fer una 
valoració de fets o de situacions que passen en qualsevol indret del món i 
de qualsevol temàtica. Diàriament s’atenen telefonades de professionals 
dels mitjans que sol·liciten entrevistes, aclariments, valoracions de temes 
diversos per elaborar informacions de qualsevol temàtica.   
 
Des del Servei de Comunicació de la UIB es manté un contacte assidu amb 
l’Institut Joan Lluís Vives, del qual és membre la UIB. Amb l’Institut, es fa 
difusió d’informacions rellevants que afecten la nostra universitat i es 
gestiona informació per al programa Campus 33, entre d’altres actuacions 
conjuntes.  
 
Membres de l’àrea de relacions amb els mitjans de comunicació del Servei 
de Comunicació de la UIB:  
 
Joan Pericàs   
Guillem Balboa   
Maria Bel Pocoví (responsable de l’àrea)  
Javier Pérez (becari)  
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9.6. Servei Lingüístic de la UIB 
Any acadèmic 2005-2006 (octubre de 2005-juliol de 2006) 
 
Presentació 
 
El Servei Lingüístic (dependent del Vicerectorat d’Estudiants), d’acord amb les finalitats 
de la seva fundació, treballa per promoure l’ús de la llengua catalana en l’àmbit d’actuació 
de la Universitat de les Illes Balears, a partir de vetllar per l’aplicació del Reglament d’ús 
intern i normalització del català i d’oferir a tota la comunitat universitària i a la societat de 
les Illes Balears en general suport terminològic i onomàstic; dóna suport al Voluntariat 
Lingüístic de la UIB; gestiona ajuts econòmics per a la recerca (tesines i tesis) en català i 
també ofereix un servei de correcció i traducció de documents de la comunitat universitària 
a les principals llengües (anglès, francès, alemany, italià...). 
 
Durant el present curs hem continuat el desenvolupament del Pla lingüístic proposat pel 
Vicerectorat d’Estudiants per fomentar l’ús del català. Les dues assessores de suport 
lingüístic han continuat la seva atenció a les necessitats en llengua catalana (traducció de 
programes, informació terminològica, classes específiques de català, apunts, etc.) del 
professorat de quatre departaments de la UIB. 
 
Per segon any consecutiu a la nostra universitat hem realitzat el Cicle de les Llengües 
Orientals a la UIB, en homenatge a Raimon Panikkar, amb una oferta de cursos d’iniciació 
i perfeccionament de xinès, japonès i sànscrit que han tingut una gran demanda: més de 
cent vint persones s’han matriculat d’aquestes llengües. 
 
El Servei Lingüístic també participa, amb els altres serveis de llengua de l’Institut Joan 
Lluís Vives, a les reunions de treball de la Comissió de Llengua i a les trobades de 
formació.  
 
El Servei Lingüístic ha creat el Gabinet de Didàctica de Llengües per assessorar en matèria 
d’aprenentatge i autoaprenentatge de català, de llibres i revistes de didàctica de la llengua i 
per donar informació per Internet sobre llengües modernes i orientals.  
 
També aquest curs hem continuat amb la figura d’una persona de suport tècnic per atendre 
qüestions relacionades amb la coordinació i l’actualització de totes les activitats del Servei 
que apareixen a la Xarxa. 
 
A continuació presentam un resum més detallat de les activitats de cada àrea concreta del 
Servei Lingüístic. 
 
Àrea de correcció i traducció 
 
L’àrea de correcció i traducció fa una tasca doble, d’una banda, fa correccions i traduccions 
institucionals, i de l’altra, tradueix o corregeix els documents dels diferents membres i 
col·lectius de la comunitat universitària (PAS, PDI). Pel que fa als objectius d’aquesta 
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tasca, hi ha, d’una banda, les correccions en llengua catalana per desenvolupar la 
normalització lingüística de la institució, i de l’altra, les correccions i traduccions a 
llengües estrangeres, en el progressiu desenvolupament del marc europeu d’ensenyament 
superior, com també els escrits, articles i comunicacions per presentar internacionalment. 
 
Des de l’octubre de 2005 fins al 20 de juny de 2006, l’àrea de correcció i traducció, 
llengües estrangeres, ha gestionat un total de 286 sol·licituds per a documents acadèmics, 
institucionals i científics amb la col·laboració de traductors i correctors externs. S’han 
corregit 103 documents mitjançant col·laboradors externs: 44 documents en català, 48 en 
anglès, 3 en francès i 8 en castellà. D’altra banda, s’han sol·licitat 183 traduccions de 
documents científics i institucionals. S’han anul·lat 3 feines per motius aliens al Servei 
Lingüístic. 
 
En el cas concret del català, s’han corregit més de 3.000 documents, una quarantena dels 
quals s’han adjudicat a col·laboradors externs. 
 
Dades generals de sol·licituds  
 
1. Taula comparativa de feines de correcció encarregades a col·laboradors externs 2001-
2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 
 

Idiomes 
corregits 

2001-
2002 

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

Anglès 46 41 48 58 48 
Català 23 28 29 24 44 

Espanyol 7 2 0 0 8 
Francès 5 1 2 1 3 

Italià 1 0 0 0 0 
Alemany 0 0 0 0 0 

Total 82 72 79 84 103 
 
2. Taula comparativa de feines de traducció encarregades a col·laboradors externs 2001-
2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 
 

Idiomes 
traduïts 

2001-
2002 

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

Anglès 69 87 79 87 100 
Català 30 27 27 40 25 

Castellà 17 17 22 19 40 
Francès 23 18 18 13 13 

Italià 0 2 1 2 3 
Alemany 1 3 3 0 1 
Portuguès 0 1 0 0 1 

Total 140 155 150 161 183 
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Àrea de planificació i dinamització lingüística 
 
El Pla per augmentar l’ús del català a la docència, en el qual treballen dues assessores de 
suport lingüístic, continua amb una gran acceptació als departaments de Psicologia, 
Infermeria i Fisioteràpia, Ciències Matemàtiques i Informàtica i Filosofia i Treball Social. 
Segons està programat, l’oferta s’ha d’anar estenent progressivament a la totalitat dels 
departaments de la Universitat. 
 
Com cada any, s’han convocat els ajuts a la recerca en català, i s’han adjudicat els de l’any 
anterior, amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística, que suposen la 
concessió d’ajuts de 300 euros per a cada tesi doctoral redactada en català i de 150 per a les 
memòries d’investigació i els projectes de fi de carrera. El curs passat 2004-2005 es 
donaren 43 ajuts, dels quals 7 eren per tesis doctorals, 9 per memòries i 27 per projectes de 
fi de carrera. Enguany, com que encara no ha acabat el curs, la convocatòria resta oberta. 
 
S’han organitzat dues convocatòries de cursos intensius de llengua catalana de preparació 
per a les proves de nivell de català de la Conselleria d’Educació i Cultura. Durant els 
mesos de novembre a gener per als nivells B, C, D i E, i durant els mesos d’abril a juny per 
al nivell C. A més, hem fet arribar a la comunitat universitària un missatge divulgatiu sobre 
els diccionaris i recursos lingüístics més generals que es poden consultar a través 
d’Internet. 
 
S’ha organitzat el segon Cicle de les Llengües Orientals a la UIB, amb dos cursos de 
llengua japonesa, d’octubre a desembre i de gener a abril, dos cursos de llengua xinesa, 
d’octubre a abril, un d’«Introducció al sànscrit» al mes de juliol, i un altre titulat «Una 
lectura del Tao», en col·laboració amb el Servei d’Activitats Culturals i emmarcat, també, 
en els cursos de la Universitat d’Estiu. 
 
Hem col·laborat, en el Pla de formació, en l’organització dels cursos de llengua catalana 
per al PDI i el PAS; a part d’això, l’àrea de dinamització lingüística, amb el suport del 
Servei de Relacions Internacionals, ha organitzat els cursos d’anglès, francès, italià i 
alemany per a estudiants que han de participar en el programa ERASMUS, que han tingut 
lloc durant la primera quinzena de juliol. 
 
També hem organitzat, durant el mes de juliol, el curs «Eines bàsiques per a l’ofimàtica» 
amb l’objectiu de potenciar la llengua catalana a les noves tecnologies. També hem 
col·laborat activament en la realització del «Curs de formació per a l’ensenyament del 
català a persones no catalanoparlants», organitzat pel Voluntariat Lingüístic de la UIB, i 
celebrat el mes de desembre de 2005. 
 
Hem difós l’opuscle «Taula parada», editat pel Consell de Mallorca, entre els diferents bars 
i restaurants de la Universitat perquè facin servir la llengua catalana de manera correcta als 
escrits i cartes gastronòmiques, com també els hem ofert el nostre suport puntual en 
matèria de correcció. 
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Amb l’ajuda dels alumnes col·laboradors de l’àrea de dinamització s’ha gestionat la Borsa 
d’Intercanvi Lingüístic, per a l’aprenentatge i la pràctica d’idiomes, i s’han dissenyat i 
editat uns punts de lectura en català, que s’han distribuït per les diferents facultats i escoles 
de la Universitat, amb l’objectiu de difondre la literatura catalana. A més, hem organitzat 
un taller de ball de bot, juntament amb el Voluntariat Lingüístic de la UIB, dividit en dos 
nivells, d'una durada setmanal d'una hora per a cada grup (novembre-maig). 
 
Per facilitar els tràmits administratius hem elaborat unes plantilles de documents: certificat, 
ofici extern, ofici intern i convocatòria de reunió. A més, perquè tota la comunitat 
universitària, especialment el PAS i PDI, hi tingui accés hi hem dedicat una secció de la 
pàgina web, per tal que hom les descarregui, com també hem afegit un apartat de recursos 
d’altres organismes institucionals.  
 
Hem elaborat les enquestes de l'ús del català a la docència per al curs acadèmic 2005-2006. 
Igualment hem preparat i elaborat un tríptic informatiu sobre les tasques que duen a terme 
els departaments del Servei Lingüístic, i un tríptic per difondre els cursos d’idiomes 
estrangers per al curs acadèmic 2006-2007. 
 
S’ha col·laborat amb el Centre d’Autoaprenentatge de Català de la UIB en la difusió dels 
recursos d’aprenentatge de la llengua catalana. 
 
A part de tot això, hem participat en la Comissió Tècnica de Llengua de l'Institut Joan 
Lluís Vives a la Universitat d'Andorra, hem assistit al XV Debat Universitari de l’Institut 
Joan Lluís Vives sobre «El català i les tecnologies de la informació i la comunicació: reptes 
inevitables i necessitats peremptòries», tots dos celebrats el novembre de 2005; hem 
participat en l'activitat Joves en Valencià: Universitat en Valencià, organitzada pel Consell 
de la Joventut d'Alacant, el mes de maig de 2006; i hem assistit a la XV Trobada de Serveis 
Lingüístics Universitaris, celebrada a Barcelona el mes de juny de 2006. 
 
Cursos de català, d’idiomes moderns i de llengües orientals realitzats el curs 2005-
2006. Matrícula 
 
Els diferents cursos de l’Àrea d’Idiomes Moderns, de llengua catalana i de llengües 
orientals han tingut una matrícula global de 425 persones, repartides de la manera següent: 
 
a.1. Cursos de llengua catalana 
(novembre de 2005-maig de 2006) 
 
Nivell B  9 
Nivell C 25 + 15 = 40 
Nivell D 17 
Nivell E  7 
 
TOTAL 

59 + 14 (maig de 2006) 
73 
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a.2. Àrea d’Idiomes Moderns 
  Alemany I 7 + 11 + (6 + 3) = 27 
  Alemany II 19 
  Alemany III 4 
SUBTOTAL ALEMANY 50 

  Anglès II 22 + 24 + 23 + 24 = 93 
  Anglès III 16 

SUBTOTAL ANGLÈS 109 
  Francès I 30 
  Francès II  3 
SUBTOTAL FRANCÈS 33 
  Italià I 34 
SUBTOTAL ITALIÀ 34 
TOTAL IDIOMES MODERNS 227 

 
a.3. Cursos de llengües orientals 

  Introducció a la llengua japonesa 29 
  Curs de llengua japonesa (II) 18 
  Introducció a la llengua xinesa (I) 29 
  La llengua xinesa (II) 19 
  Introducció al sànscrit (estimació) 32 
TOTAL (provisional, estimació):    95 + 32 = 127 

 
TOTAL DE MATRICULATS: 395 + sànscrit (32) = 427  
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Gabinet d'Onomàstica 
 
Durant el curs 2005-2006 el Gabinet d'Onomàstica ha resolt 2.448 consultes sobre 
toponímia, de les quals 525 es referien a Mallorca, 1.317 a Menorca, 218 a les Pitiüses, 224 
a la resta de l’Estat espanyol i 164 a la resta del món. A més, s’han revisat diverses llistes 
de topònims. 
 
Les consultes resoltes sobre antroponímia són 401, a més de 87 peticions de certificats per 
a la normalització ortogràfica de cognoms, 68 certificats expedits i 19 notes informatives.  
A banda d'aquestes consultes puntuals, hem revisat:  

 ― Una llista dels pobles de les Illes Balears, juntament amb els gentilicis 
corresponents. 

 ― Una llista de les comunitats autònomes de l’Estat espanyol. 
 ― Una llista de noms femenins i masculins propis de les Illes Balears, amb l’origen 

i significat de cada un. 
 ― Informe sobre el nom del papa Benet XVI, demanat per la TVE de Balears.  

 ― Informe sobre el nom de la infanta Elionor, demanat pel Diari de Balears. 
 ― Una llista de cognoms, que ens sol·licità un particular.  
― Una miscel·lània toponímica de topònims internacionals. 
― Una llista de ports, ports esportius i clubs nàutics de les Illes Balears. 

 
A més de les consultes diàries, el Gabinet ha treballat en projectes diversos:  
a) Presentació del llibre XVIII Jornada d’Antroponímia i Toponímia (2005).  
b) Organització del Seminari de Metodologia en Toponímia i Normalització Lingüística, 
que es va dur a terme els dies 27 i 28 d’octubre de 2005 a l’edifici Ramon Llull de la 
Universitat de les Illes Balears. 
c) Compilació i revisió de les conferències exposades al Seminari per a una publicació 
propera. 
d) Organització de la XIX Jornada d'Onomàstica, que va tenir lloc a Muro el 25 de març de 
2006, al Teatre Municipal.  
e) Compilació i revisió de les comunicacions i conferències exposades a la Jornada de 
Muro. 
f) Adquisició d’articles referents a onomàstica que es publiquen a les revistes Lluc, S'Ull de 
Sol, El Mirall, Miramar, Randa, etc.  
g) Revisió i correcció de relacions de topònims que formen part dels itineraris que elabora 
el Servei d’Espais Naturals de la Conselleria de Medi Ambient de les Illes Balears com el 
de sa Dragonera, l’albufereta de Pollença, el parc natural de s’Albufera des Grau 
(Menorca), el parc natural de Mondragó, etc.  
h) Col·laboració amb la Comissió Tècnica d’Assessorament Lingüístic de la Universitat de 
les Illes Balears per resoldre qüestions de toponímia i antroponímia (elaboració del 
Nomenclàtor de les Illes Balears). 
 
Gabinet de Terminologia 
 
El Gabinet de Terminologia ha atès, durant el curs 2005-2006, aproximadament 2.000 
consultes puntuals. Les àrees més consultades han estat ciències de la salut, art i música i 
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economia domèstica. La major part de la demanda prové de la Universitat, seguida dels 
serveis lingüístics del Govern de les Illes Balears. 
 
A més de les consultes puntuals, el GT ha participat en la revisió terminològica de diversos 
documents, entre els quals destaca Els noms dels ocells recomanats en l’àmbit balear, amb 
373 noms, elaborat per un grup d’ornitòlegs i biòlegs; la recerca de 77 variants dialectals 
relacionades amb termes culinaris, i la normalització de 300 noms, aproximadament, de 
diferents productes i seccions d’una cadena de superfícies comercials. 
 
Així mateix, el Gabinet ha enllestit el Lèxic d’història de l’art: català-castellà-francès-
anglès, fet en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya, que s’editarà 
pròximament dins la col·lecció de Vocabularis Universitaris de l’Institut Joan Lluís Vives. 
Aquest lèxic conté 714 termes catalans amb els corresponents equivalents en les llengües 
esmentades. També ha enllestit el Lèxic bàsic de fotografia: català-castellà-francès-
anglès, que s’editarà dins la col·lecció de Lèxics Bàsics del Servei Lingüístic. Conté 544 
termes catalans amb els corresponents equivalents en les llengües esmentades. 
 
Com a activitats permanents de dinamització terminològica, volem destacar l’àmplia 
difusió electrònica, bé a través de les pàgines web del GT, bé de les seves llistes de 
distribució (UIB, Administració autonòmica a través de la llista d’assessors lingüístics, 
etc.), que hem fet dels diccionaris nous, dels termes normalitzats pel Consell Supervisor del 
TERMCAT, de les mateixes novetats incorporades a les pàgines web del GT, etc. 
 
D’altra banda, hem mantingut actualitzada la biblioteca del Gabinet amb l’adquisició de les 
novetats terminològiques de l’àmbit lingüístic català i amb les novetats de caire 
internacional d’interès per al Gabinet.  
 
Volem destacar la col·laboració del Gabinet amb l’Institut Joan Lluís Vives a través de la 
Subcomissió de Terminologia, que s’ha reflectit en productes com el Catàleg de recursos 
terminològics universitaris, el metacercador terminològic amb els termes dels lèxics editats 
amb el suport de l’Institut, etc. 
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9.7. SERVEI DE PREVENCIÓ DE LA UIB 
(període setembre de 2005 - agost de 2006) 
 
1. Antecedents 
El Servei de Prevenció de la UIB es va crear l’any 1999. Actualment depèn del Vicerectorat 
de Planificació Economicoadministrativa. És un Servei de Prevenció mancomunat que dóna 
servei a la UIB, la Fundació General de la UIB (FuGUIB) i la Fundació Universitat-
Empresa (FUEIB). 
 
2. Activitat preventiva desenvolupada durant el període setembre 2005 - agost 2006 
 
a) Avaluacions de riscs laborals: s’han avaluat els riscs del Departament de Química, de 
l’àrea de Biologia Cel·lular i les feines del grup del Dr. Víctor Cerdà a les instal·lacions de 
TIRME (derivades de convenis d’investigació). S’ha mesurat la contaminació ambiental a 
diversos laboratoris de Química. Actualment podem concloure que està avaluat el 83 per 
cent del PAS (incloent el PAS de recerca), el 23 per cent del PDI i el 46 per cent dels 
becaris. 
 
b) Formació i informació 
— Cursos d’assistència obligatòria: s’han impartit cursos d’emergències a laboratoris, 
d’incendis i pla d’emergència, un curs pràctic d’extinció d’incendis i s’han fet pràctiques 
amb les centraletes d’incendi de diversos edificis. En total s’han impartit 7 sessions (9 
hores) de formació sobre riscs específics per lloc de feina, i hi han assistit 147 treballadors 
de la UIB. 
— Cursos d’assistència voluntària: s’han impartit cursos de sensibilització de la postura i 
el moviment corporal, de socorrisme laboral, de prevenció de l’estrès laboral, d’educació de 
la veu, i el curs bàsic de prevenció de riscs laborals de 50 hores semipresencial. Hi han 
assistit 150 persones. 
— Informació sobre riscs laborals per llocs de feina: s’ha distribuït la fitxa sobre riscs 
laborals als laboratoris. S’han elaborat instruccions del funcionament de les centraletes 
d’incendi. 
 
c) Investigació d’accidents i incidents: entre el setembre de 2005 i l’agost de 2006 s’han 
produït 17 incidents sense baixa i 5 accidents amb baixa (que hàgim tingut constància), de 
les quals una baixa ha estat causada per sobreesforç, dues per caigudes al mateix nivell, una 
per tall amb eines i una altra per tendinitis. Cal destacar un incendi a l’edifici Guillem 
Colom i un vessament de 25 litres d’àcid a l’edifici Mateu Orfila, ambdós successos sense 
conseqüències per a les persones. 
 
L’evolució de la sinistralitat a la UIB durant els darrers anys ha estat la següent (segons 
dades anuals de la mútua d’accidents i malalties professionals): 
 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Accidents amb baixa 
Malalties 

4 
- 

2  
- 

7 
- 

7 
- 

10  
1 

8 
- 

7 
- 
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 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
professionals 
Incidents sense baixa 
Total dies baixa 
Durada mitjana 
Taxa d’incidència * 

11 
143 dies 
13 dies 
27,7 

4  
21 dies 
11 dies 
8,8 

12 
166 dies 
24 dies 
25,3 

10 
247 dies 
35 dies 
23,8 

17 
256 dies 
25,6 dies 
10,76 

9 
299 dies 
37,4 dies 
8,33 

9 
399 dies 
57 dies 
6,72 

* Taxa d’incidència: nombre d’accidents per cada 1000 treballadors. Només comptabilitza 
el personal contractat i els PAS funcionari (no s’hi inclou el PDI funcionari). 
 
d) Plans d’emergència: s’han revisat i actualitzat els membres dels equips d’emergències 
dels edificis Mateu Orfila i Rotger, Guillem Colom Casasnovas i  Anselm Turmeda. S’han 
fet simulacres d’incendi en els edificis Guillem Colom Casasnovas, Mateu Orfila i Rotger, 
Guillem Cifre de Colonya i Anselm Turmeda, i simulacres de vessament químic en els 
edificis Guillem Colom i Mateu Orfila i Rotger. 
 
e) Vigilància de la salut: s’han fet reconeixements mèdics voluntaris i específics en funció 
del lloc de feina. Per a més dades, consultau la memòria del Servei Mèdic. 
 
f) Altres activitats de prevenció: 

- Elaboració del document «Distribució de responsabilitats i funcions en matèria de 
prevenció», del pla de prevenció, el qual va ser aprovat pel Consell Govern el dia 9 de 
febrer de 2006. 

- Gestió de residus sanitaris (mensual) i químics (semestral). 
- Aplicació de la normativa per assolir que els edificis de la UIB siguin lliures de fum de 

tabac. 
- Assistència a les reunions periòdiques de la comissió de bioètica i de la comissió de 

formació. 
- Tasques de prevenció per a la FuGUIB (equivalent a 7,5 dies de feina) i la FUEIB 

(equivalent a 5 dies de feina). 
- Tramitació i/o supervisió de la solució de diverses deficiències detectades a les 

avaluacions de riscs (instal·lació de detecció d’incendis i alarmes addicionals a diversos 
edificis, compra de material de seguretat per laboratoris, instal·lació de punts fixació pels 
cinturons de seguretat, noves sortides d’emergència dels edificis G. Colom Casasnovas, 
M. Orfila i Rotger, G. M. de Jovellanos i A. Turmeda). 

 



9.8. SERVEI DE PUBLICACIONS I INTERCANVI CIENTÍFIC 
El Servei de Publicacions i Intercanvi Científic de la Universitat de les Illes Balears 
(SPIC) es configura com a editorial universitària i com a estructura de suport a la 
recerca i a la docència. 
 
Té com a finalitat la producció, la gestió, la difusió i la promoció de les edicions 
generades per la institució universitària i per l’intercanvi científic amb altres universitats 
i organismes de qualsevol tipus. 
 
Així el Servei de Publicacions té una doble funció, d’una banda, la de Servei a la 
comunitat universitària, on s’inclou:  
 

— Maquetació i adequació a la normativa del llibre d’imatge de la 
Universitat dels impresos (targetes de visita, cartes, sobres, segells, etc., i els 
impresos que s’utilitzen per a comandes o sol·licituds diverses). 
 
— Maquetació de documents institucionals o referents a departaments o 
serveis (invitacions en general, anuncis de conferències, paperetes 
d’eleccions, díptics de les activitats i els cursos que ofereix el SAC, 
doctorats honoris causa, cerimònia de graduació, etc.). 
 
— Gestió i supervisió de la maquetació i impressió de les revistes dels 
diferents departaments.  
 
— Gestió i supervisió de la maquetació i impressió de les publicacions 
institucionals: Lliçó inaugural, Catàleg de projectes d’investigació, Memòria 
d’investigació, Informe de la Sindicatura de Greuges i d’altres que sorgeixin 
segons els esdeveniments institucionals. 
 
— Coordinació, supervisió i impressió dels llibres de la col·lecció Materials 
Didàctics proposats pels professors, a més de la tasca com a editorial de 
recerca de nous títols per ampliar l’oferta per a l’alumnat. 

 
D’altra banda, la tasca editorial de recerca, coordinació i execució de projectes editorials 
atractius, tant pel seu vessant científic o d’investigació com pel seu vessant de 
divulgació de coneixements a l’abast de la societat en general. 
 
El Servei de Publicacions com a editorial universitària és membre de l’Asociación de 
Editoriales Universitarias Españolas (AEUE), de l’Institut Joan Lluís Vives i de 
CEDRO. A més d’assistir a les reunions, col·labora activament en els seus actes. L’any 
2005 la UIB va ser la seu del curs de formació sobre producció editorial, organitzat per 
l’AEUE el dies 15, 16 i 17 de juny. A aquest curs hi varen assistir membres de tots els 
serveis de publicacions associats a l’AEUE. 
 
Al llarg d’aquest curs acadèmic el Consell d’Edició ja s’ha consolidat com a òrgan de 
decisió editorial i ha dut a terme la revisió i acceptació de totes les obres que ha editat 
l’SPIC, i d’aquells projectes o accions importants que s’han produït. 
 

Llibres editats al llarg del curs 2005-2006 
 



Col·lecció Materials Didàctics 

Selected passages for reading comprehension and grammar practice 
Paula López Rúa 
Materials Didàctics, 113 
Universitat de les Illes Balears, 2005 
84-7632-936-9 
 

English litetarure: an anthology 
Patricia Bastida Rodríguez, Paloma Fresno Calleja 
Materials Didàctics, 114 
Universitat de les Illes Balears, 2005 
84-7632-937-7 
 

Autòmats, gramàtiques i programes: verificació i concurrència 
Jairo Rocha i Francesc Rosselló 
Materials Didàctics, 115 
Universitat de les Illes Balears, 2005 
84-7632-942-3 
 

Análisis de las operaciones financieras I 
Bartolomé Deyà Tortella 
Materials Didàctics, 116 
Universitat de les Illes Balears, 2006 
84-7632-977-6 
 

Mètodes matemàtics en dinàmica econòmica 
Isabel Aguiló [et al.] 
Materials Didàctics, 117 
Universitat de les Illes Balears, 2006 
84-7632-976-8 
 

Disseny i implantació de tipus abstractes de dades. Qüestionari resolt 
Gabriel Fiol Roig i Catalina Fiol Roig 
Materials Didàctics, 118 
Universitat de les Illes Balears, 2006 
84-7632-975-X 
 

Commenting on texts. Literature, history, the media 
Eva María Pérez Rodríguez i José Igor Prieto Arranz 
Materials Didàctics, 119 
Universitat de les Illes Balears, 2006 
84-7632-947-4 



 

English language practice advanced 
Eva María Pérez Rodríguez 
Materials Didàctics, 120 
Universitat de les Illes Balears, 2006 
84-7632-949-0 
 

Lingua Portuguesa I (3a edició revisada) 
Maria Lourdes Pereira i Perfecto E. Cuadrado 
Materials Didàctics, 019 
Universitat de les Illes Balears, 2005 
84-7632-941-5 
 
Los Tribunales Españoles. Estructura y competencias (3a edició revisada) 
Carlos Gutiérrez González 
Materials Didàctics, 081 
Universitat de les Illes Balears, 2006 
84-7632-940-7 
 
Reimpressions de Materials Didàctics 

Bases metodológicas de la investigación educativa 
Lluís Ballester Brage 
84-7632-888-5 
 

Bases metodològiques de la investigació educativa. Quadern d’exercicis 
Lluís Ballester Brage 
84-7632-895-8 
 

Problemes resolts de l’assignatura Fonaments de Computadors 
José Miró Julià [et al.] 
84-7632-263-1 
 

Prácticas de citología e histología 
Gabriel Olmos i Antonio Miralles 
84-7632-795-1 
 
Revistes 
 
Revista de Psicología del Deporte, vol. 14, núm. 1 
Palma, Universitat de les Illes Balears / Universitat Autònoma de Barcelona, 2005 
ISSN: 1132-239-X 
 
Revista de Psicología del Deporte, vol. 14, núm. 2 



Palma, Universitat de les Illes Balears / Universitat Autònoma de Barcelona, 2005 
ISSN: 1132-239X 
 
Mayurqa. Revista del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, 30. 2 
volums. 
Palma, Universitat de les Illes Balears, 2006 
ISSN: 0301-8296 
 
Educació i Cultura. Revista Mallorquina de Pedagogia, 18. 
Palma, Universitat de les Illes Balears, 2005 
ISSN: 0212-3169 
 
Taula. Quaderns de Pensament, 39. 
Palma, Universitat de les Illes Balears, 2005 
ISSN: 0214-6657 
 
 

Territoris. Revista del Departament de Ciències de la Terra, 5 
Palma, Universitat de les Illes Balears, 2005 
ISSN: 1139-2169 
 
 
Altres obres 
 

Malalts de dolor 
M. Magdalena Truyols, Victòria A. Ferrer i Rafael Salazar 
Palma, Edicions UIB. Universitat de les Illes Balears, 2005 
Col·lecció Psicologia, 5 
84-7632-930-X 
 

El meus jocs. La creació dels jocs a partir del folklore i la cultura de les Illes 
Balears 
Joan Sans Mercadal 
Col·lecció Antropologia de l’Educació, 5 
Universitat de les Illes Balears, 2005 
84-7632-933-4  
 

Història de la immigració de l'Estat espanyol a les Illes Balears  
Sebastià Serra Busquets, Jordi Pons Bosch 
Col·lecció Baliarica, Documenta, 2 
Universitat de les Illes Balears, 2005 
84-7632-926-1 
 



Santa o hereje: la otra Teresa de Ávila en Impossible Saints de Michèle 
Roberts 
Patricia Bastida Rodríguez 
Col·lecció Treballs Feministes, 4 
Universitat de les Illes Balears, 2006 
84-7632-056-6 
 

Apuntes básicos de morfometría 
Luis Gállego Castejón 
Universitat de les Illes Balears, 2005 
84-7632-928-8 
 
 
Legislació Civil Balear. Compilació del Dret civil de les Illes Balears i legislació 
sobre parelles estables (segona edició revisada i posada al dia) 
M. Pilar Ferrer Vanrell i Pedro A. Munar Bernat 
 
Universitat de les Illes Balears, 2005 
84-7632-939-3 
 

Hablando de física a la salida del cine 
Antoni Amengual Colom 
Universitat de les Illes Balears, 2005 
84-7632-938-5 
 

Actas del I Simposio Internacional José Agustín Goytisolo 
Carme Riera i María Payeras, coord. 
Universitat de les Illes Balears, 2005 
84-7632-927-X 
 

Els fons manuscrits lul·lians de Mallorca 
Llorenç Pérez Martínez 
Col·lecció Blaquerna, 4 
Universitat de les Illes Balears i Universitat Autònoma de Barcelona, 2005 
84-475-2779-4 
 

Actes de les Jornades Internacionals Lul·lianes 
Maria Isabel Ripoll Perelló, ed. 
Col·lecció Blaquerna, 5 
Universitat de les Illes Balears i Universitat Autònoma de Barcelona, 2005 
84-7632-943-1 
 



XVIII Jornada d’Antroponímia i Toponímia 
Ramon Bassa i Martín i Hermínia Planisi Gili, coords. 
Universitat de les Illes Balears, Servei Lingüístic i Govern de les Illes Balears, 
Conselleria d’Educació i Cultura, 2006 
84-7632-979-2 
 

Poesies I. Gloses i cobles 
Antoni Febrer i Cardona 
Biblioteca Marian Aguiló,  
Universitat de les Illes Balears i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2005 
84-8415-745-8 
 

Històries de paper 
Josep Sureda Blanes [et al.] 
Biblioteca Marian Aguiló, 39 
Universitat de les Illes Balears i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2005 
84-8415-715-6 
 

Ramon Picó i Campamar. Cor de roure 
Pere Farrés 
Biblioteca Marian Aguiló, 42 
Universitat de les Illes Balears i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2006 
84-8415-809-8 
 

Francesc de Borja Moll i la llengua literària 
Joan Miralles i Montserrat 
Col·lecció Biblioteca Miquel dels Sants Oliver, 24 
Universitat de les Illes Balears i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2005 
84-8415-716-7 
 
 
Presentacions de llibres 
 
(De juny de 2005 a juny de 2006) 
 
OBSERVATORI ASTRONÒMIC DE COSTITX 
Divendres 03/06/2005 a les 20 hores. Presentació del llibre El nostre cel al llarg de 
l'any. Amb les intervencions, a més dels autors, Lluc Mas i Gaspar Joan, de la senyora 
Joana Rosselló, directora general d'Ordenació, Innovació i Formació del Professorat del 
Govern de les Illes Balears; Biel Mesquida, editor de l'SPIC, i el director de 
l'Observatori (OAM), senyor Salvador Sánchez. 
 
SEU UNIVERSITÀRIA DE MENORCA, ALAIOR. 
Divendres 05/08/2005 a les 20 hores. Presentació del llibre de Joan Sans Mercadal Els 
meus jocs. La creació de jocs a partir del folklore i la cultura de les Illes Balears. A 



càrrec de l’autor del llibre, de Jordi Vallespir (director de la col·lecció) i de Jaume 
Rosselló (director del Servei de Publicacions). 
 
AJUNTAMENT DE MONTUÏRI 
Dissabte 08/10/2005 a les 20.30 hores. Presentació del llibre Francesc de Borja Moll i 
la llengua literària. A càrrec de l’autor (Joan Miralles). 
 
SALÓ DEL LLIBRE DE BARCELONA 2005 
Diumenge 13 de novembre 2005 
 
17.00 h-18.00 h Estimar l’astronomia 

Presentació i signatura del llibre a càrrec de l’autor  
Participant: Lluc Mas (escriptor)  
Organitzadors: Institut d’Estudis Baleàrics i UIB 
Espai: Sala Miguel de Cervantes 
 

19.00 h-20.00 h Malalts de dolor. Una guia per conèixer i combatre el dolor crònic 
Presentació i signatura del llibre a càrrec de l’autora. 
Ponent: Magdalena Truyols (escriptora)  
Organitzador: Institut d’Estudis Baleàrics i UIB 
Espai: Sala Jules Verne 

 
CENTRE DE CULTURA DE SA NOSTRA 
Dilluns 21/11/2005 a les 20.30 hores. Presentació del llibre Francesc de Borja Moll i la 
llengua literària. A càrrec de l’autor (Joan Miralles). 
 
BIBLIOTECA FUNDACIÓ BARTOMEU MARCH 
Dijous 24/11/2005 a les 19.30 hores. Presentació del llibre Els fons manuscrits Lul·lians 
de Mallorca. A càrrec del senyors Fausto Roldán, Albert Soler i Sebastià Trias. 
 
FUNDACIÓ LA CAIXA (Gran Hotel). 
Dijous 14/12/2005 a les 20 hores. Presentació del llibre Hablando de física a la salida 
del cine. A càrrec de l’autor (Antoni Amengual Colom) i Josep Lluís Ballester. Presenta 
l’acte Francisca Lladó (Vicerectora de Projecció Cultural). 
 
LLIBRERIA LITERANTA 
Dijous 15/12/2005 a les 20 hores. Presentació del llibre de Joan Sans Mercadal Els meus 
jocs. La creació de jocs a partir del folklore i la cultura de les illes Balears. A càrrec de 
l’autor, Francisca Lladó (Vicerectora de Projecció Cultural), Joana Rosselló (Directora 
General d’Ordenació i Innovació) i Bartomeu Barceló (Director de l’Institut de 
Formació Ramon Serra). 
 
FIRA DEL LLIBRE 2006 
 

Dijous 01/06/2006 a les 20 hores. Presentació del llibre Hablando de física 
a la salida del cine. A càrrec d’Antoni Amengual Colom (autor del llibre). 
 



Divendres 02/06/2006 a les 19 hores. Presentació de MAYURQA. Revista 
del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, 30. 2 
volums. A càrrec de Víctor Guerrero (Director de la Revista) i Josep F. 
Ensenyat. 
 

CAN CAMPANER 
Dimarts 27/06/2006 a les 19 hores. Presentació del llibre Malalts de Dolor. Una guia 
per conèixer i combatre el dolor crònic. La presentació anirà a càrrec de M. Magdalena 
Truyols, Victòria A. Ferrer i Rafael Salazar, autors del llibre, Josep Ignasi Aguiló 
(Vicerector de Planificació Economicoadministrativa), Jaume Orfila (Director General 
d’Avaluació i Acreditació) i Jaume Rosselló (Director de la col·lecció). 
 
 
 
PARTICIPACIONS A FIRES 
 
(De juny de 2005 a juny de 2006) 
 
FERIA DE BUENOS AIRES  2005 
Fira de Buenos Aires, la 32ª edició del 18 d’abril al 9 de maig. Participació a l’estand 
conjunt de l’AEUE. 
 
FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BOGOTÁ 2005 
Fira Internacional del llibre de Bogotà, del 21 de abril al 7 de maig. Participació a 
l’estand conjunt de l’AEUE. 
 
FERIA DEL LIBRO DE GUADALAJARA (MÉXICO) 2005 
Fira del llibre de Guadalajara, del 26 novembre al 4 de desembre a Guadalajara (Mèxic). 
Participació a l’estand conjunt de l’AEUE. 
 
DIA DEL LLIBRE 2006 
Dia del llibre 2006, celebrat  a la universitat el 24 d’abril, amb l’objectiu de fer més 
visible a la comunitat universitària les obres del Servei de Publicacions i Intercanvi 
Científìc es varen disposar taules de venda de llibres als diversos edificis del campus 
per primera vegada el dia del llibre. 
 
FERIA DEL LIBRO DE CASTILLA - LA MANCHA 2006 
Fira del Llibre de Castella - La Manxa a Conca, del 24 al 30 d’abril del 2006. 
Participació a l’estand conjunt de l’AEUE. 
 
FIRA DEL LLIBRE DE VALÈNCIA AEUE-2006 
La 37a edició de la Fira del Llibre de València, del 27 d’abril fins al 7 de maig. 
Participació a l’estand conjunt de l’AEUE. 
 
FIRA DEL LLIBRE DE VALÈNCIA IJLV 2006 
Fira del Llibre de València, del 27 d’abril fins al 7 de maig. Participació a l’estand 
conjunt de l'Institut Joan Lluís Vives. 
 
FERIA DEL LIBRO DE GRANADA 2006 



Fira del llibre de Granada, del 12 al 21 de maig. Participació a l’estand conjunt de la 
AEUE.  
 
XXIV EDICIÓ DE LA FIRA DEL LLIBRE DE PALMA 2006 
Fira del llibre de Palma, del dia 26 de maig al dia 4 de juny, al passeig del Born de 
Palma. L'estand de la UIB ocupà una superfície de 24 metres quadrats. El Servei de 
Publicacions i Intercanvi Científic hi acudí amb un total de mil dos-cents volums entre 
les publicacions pròpies i les que pertanyen a la col·lecció Bernat Metge. 
 
FERIA DEL LIBRO DE MADRID 2006 
Fira del llibre de Madrid, del 27 de maig a l’11 de juny. Participació a l’estand conjunt 
de l’AEUE. 
 



9.9. SERVEI DE RECURSOS AUDIOVISUALS 
 
Adreça i telèfon 
Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos 
Campus universitari 
Cra. de Valldemossa, km 7.5 
07122 Palma (Illes Balears) 
 
Telèfons: 971 17 34 41 / 26 73 
E-mail: savser@uib.es 
www.uib.es/depart/sravweb/ 
 
Director: Miquel Oliver Ribas 
 
Personal: Miquel Pou Vicens  
                Francesc Escanellas Garcias 
                Ariane Cuche 
                Pau Sbert Robles  
                Joan Albons Rosselló 
 
  
 Situació acadèmica: tècnics especialistes en audiovisuals 
  
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
El Servei de Recursos Audiovisuals (SRAV) està al servei de la comunitat universitària 
per donar suport audiovisual a la docència i a la investigació. Es constitueix com un 
servei central de la Universitat. 
 
Té com a funcions: 
 

  Posar a l’abast de la comunitat universitària la infraestructura audiovisual que 
faciliti les tasques docents, d’investigació i difusores de la UIB. 

  Coordinar la producció dels audiovisuals que es fan a la Universitat. 
  Coordinar la gestió dels equips audiovisuals de la UIB, i procurar que se’n faci 

una bona utilització i conservació. 
 
Aquestes funcions es concreten en: 
 

  Servei de suport tècnic a la docència, a la investigació i a les distintes activitats 
que promou la UIB (congressos, jornades, etc.). 

  Unitat de producció, que s’ocupa de la creació de programes de vídeo i d’altres 
audiovisuals de caire didàctic i científic. 

  Control i manteniment dels sistemes de videoconferència que el projecte 
Campus Extens té al campus de la UIB i a les seus de Menorca i Eivissa i 
Formentera. 

 
Els serveis es realitzen a proposta de: 
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La Universitat (a través dels òrgans de govern). 
Els departaments i serveis universitaris. 
Les institucions. 

                                                     
Quan els serveis són externs (institucions, organitzacions, etc.), els projectes de treball 
responen a convenis de col·laboració o contractes. 
 
 
ACTIVITATS DOCENTS 
 
 
 
 
 
 
VÍDEOS, DVD I STREAMING VIDEO 
 

Solemne obertura del curs acadèmic 2005-2006. (29/09/2005) 
Producció: UIB.  

 Any: 2005. 
 Realització: SRAV. 

Durada: 90 mín. 
  

 Cicle Trajectòries Empresarials: 
Bàrbara Mesquida 
Jaume Mesquida, SA. 
24 d’octubre de 2005. 
 
Mateu Alemany 
Membre del Consell d’Administració del RCD Mallorca. 
Organització i direcció d’un club de futbol professional. 
Dia 7 de novembre de 2005. 
 
Joan Simonet 
Gerent de SEMILLA (empresa pública). 
Dia 14 de novembre de 2005. 
 

 Commemoració del centenari del Foment de Turisme. 
Taula rodona: Present i futur de la l’empresa turística en el món i 
Balears.  
Ponents: Simón Pedro Barceló, del Grup Barceló; Carme Riu, del Grup 
Riu; Encarna Piñero, de Soltour y Hoteles Piñero. 
Moderador: José Lozenzo Mulet, vicepresident de la FCI, membre de la 
junta del Foment. 
Dia 21 de novembre de 2005. 
 
Miquel Fluxà 
President d’Iberostar. 
Dia 28 de novembre de 2005. 
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José Guillermo Díaz Montañés 
TM Hotels. 
Dia 12 de desembre de 2005. 
 
Antoni Serra Ramoneda 
Colònies industrials a Catalunya. 
Professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i empresari. 
Dia 19 de desembre de 2005. 

 
Producció: UIB (Escola Universitària d’Estudis Empresarials, Fundació 
Universitat-Empresa i Fundació Càtedra Iberoamericana). 

 Realització: SRAV. 
 Durada: 60 mín. cada programa. 
 

Observacions: s’ha fet un vídeo de cada conferència i posat en format DVD i 
streaming video, de manera que els vídeos es poden veure des de la web de la 
Fundació Càtedra Iberoamericana (www.uib.es/catedra_iberoamericana). 
 
Nadal 2005 
Producció: UIB (Vicerectorat d’Estudiants). 
Any: 2005. 
Realització: SRAV. 
Durada: 14 mín. 
 
«Las guías docentes». Miguel Angel Zabalza Beraza. (15 i 16/12/2005) 
Producció: UIB (Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i ICE). 

 Any: 2005. 
 Realització: SRAV. 

Observacions: programa d’ajut a la docència universitària (PADU). Fem camí 
cap a Europa. 
 
 
Les habilitats socials del docent universitari a l’aula i a la tutoria.  
Isabel Tomás.  
Producció: UIB (Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i ICE). 

 Any: 2005. 
 Realització: SRAV. 

Observacions: programa d’ajut a la docència universitària (PADU). Fem camí 
cap a Europa. 
 

  
Informe econòmic i social de les Illes Balears 2004  (CRE).  
Producció: UIB. 

 Any: 2005. 
 Realització: SRAV. 

Durada:  60 mín. 
 

La gestió cultural, una professió canviant: els reptes davant els processos de 
globalització.  
Producció: UIB (Campus Extens Formació Contínua). 
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 Any: 2005. 
 Realització: SRAV. 

Durada: 60 mín. 
 

«La tutoria académica en el escenario europeo de la educación superior».  
Joaquín Gairín. (25/01/2006) 
Producció: UIB (Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i ICE). 

 Any: 2006. 
 Realització: SRAV. 

Observacions: programa d’ajut a la docència universitària (PADU). Fem camí 
cap a Europa. 

 
L’avaluació de l’alumnat. Bernardino Salinas. (14/02/2006) 
Producció: UIB (Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i ICE). 

 Any: 2006. 
 Realització: SRAV. 

Observacions: programa d’ajut a la docència universitària (PADU). Fem camí 
cap a Europa. 

 
Acte d’investidura com a doctor honoris causa del senyor Cristóbal Serra 
Simó. (12/01/2006) 
Producció: UIB. 
Any: 2006. 
Realització: SRAV. 
Durada: 75 mín. 

 
Acte d’investidura com a doctor honoris causa del senyor Francisco J. 
Ayala. (11/05/2006) 
Producció: UIB. 
Any: 2006. 
Realització: SRAV. 
Durada: 80 mín. 
 
La implantació dels crèdits ECTS a la UIB: reptes i perspectives. 
(05/07/2006) 
Producció: UIB ( Oficina de Convergència I Harmonització Europea). 

 Any: 2006. 
 Realització: SRAV. 

Durada: 20 mín. 
 
Mou-te amb la UIB 
Producció: Vicerectorat de Relacions Exteriors ( Servei de Relacions 
Internacionals). 

 Any: 2006. 
 Realització: SRAV. 

Durada: 20 mín. 
 
Cerimònia de graduació del curs 2005-2006 
Producció: UIB.  

 Any: 2006. 
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 Realització: SRAV. 
Durada: 63 mín. 

 
 

 
 
 

Gravacions d’actes institucionals, conferències 
 

Roda de premsa, informe econòmic i social 2004 del Centre de Recerca 
Econòmica. UIB-Sa Nostra      14/09/2005 
 
Roda informativa inici de curs academic 2005/2006     29/09/2005 
 
 
Entrevista a Cristóbal Serra Simó de TVE (Conxa Rosillo) i sembrada d’arbre   
09/01/2006 
 
Roda informativa del doctor honoris causa Cristóbal Serra Simó    12/01/2006 
 
Obres de metro UIB, obres carretera de Valldemossa, futura ampliació de l’edifici 
Ramon Llull, instal·lació de plaques solars a l’edifici Beatriu de Pinos, obres als 
laboratoris de l’edifici Anselm Turmeda    13/01/2006 
 
Obres a Can Oleo (abans de les obres)   17/01/2006 
 
Menorca: parc eòlic de Menorca, aules VC de la Seu de Menorca     21/02/2006 
 
Roda de premsa i plantada d’arbre. Doctor honoris causa Francisco J. Ayala    
11/05/2006 
 
Molí de n’Amengual (Porreres)     12/05/2006 
 
Monòleg de reivindicació de la senyora Clitomestres. Montserrat Roig    
08/03/2006 
 
Fernando Muro: Els nous formats HD. SONY España. SAVUC    10/03/2006 
 
Jaume Vilalta «QueQuiCom»  TV3. cinta 2/2 SAVUC    10/03/2006 
 
II Fòrum de l’ocupació      15/03/2006 
 
Poesia 2006 - lectura poètica   22/03/2006 
 
Dia del Teatre 2006  
 
Teatre del soterrani, dia del teatre 2206. Montserrat Roig  27/03/2006 
 
Dona Drac /Teatre  28/03/2006 
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I Diada Esportiva  06/04/2006 
 
Premi F. Juniper Serra. Càtedra Iberoamericana a Joan Manuel Serrat a Sa Riera  
03/06/2006 
 
Corals infantils i coral juvenil de joventuts musicals de Palma. Castell de Bellver.   
03/06/2006 
 
Roda de Premsa a Can Oleo prèvia a l’inici de les obres   07/06/2006 
 
Presentació dels nous laboratoris d’estudis d’Arquitectura Tècnica   12/06/2006 
 
Lliçó inaugural de la UIB d’Estiu a càrrec de l’arquitecte Oriol Bohigas     
06/07/2006 
 
Cerimònia de graduació. Curs 2005/2006    20/07/2006 

 
Eclipsi de lluna al campus  03/10/2005. 

 
Seminari de finançament autonòmic i balances fiscals. VC  21/10/2005. 

 
Poesia és el discurs. Miquel Bauçà. Jornades a Sa Riera. 3 i 4/11/2005. 

 
Inauguració del pas subterrani de la carretera de Valldemossa-campusUIB. 
30/09/2005. 

 
Congrés de Televisió Digital Interactiva (TDT). 24 i 25/11/2005. 
 
 
Servei de suport tècnic 
 
Suport tècnic i control dels sistemes de videoconferència que dóna el Servei de 
Recursos Audiovisuals al projecte Campus Extens 
 

Hores de videoconferència 
     
Curs acadèmic      2.055 
Conferències/visites         124 
Reunions          184 
Postgraus/doctorats/seminaris/màsters/cursos     580 
Exàmens          165  
        -------------- 
Total hores de videoconferència:                       3.108 

 
 
 
Suport tècnic del Servei de Recursos Audiovisuals al programa Opera Learning 
 

Horari de les sessions:  de 20 a 24 h 
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 MES  DIA   OPERA 

Gener 11  wozzerck 
Febrer 21   Otello 
Abril  26  Die tote Stadt 
Maig  23  Don Guiovanni 

 
 

Un tècnic en audiovisuals de 20 a 24 hores 
 
 Total d’hores: 16 
 
 
 
 
EQUIPAMENT 
 
Àrea de producció audiovisual  

 
Equip de gravació portàtil 
 

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

 

Sistema d’edició digital 
    

  Sistema d’edició en línia d’àudio SADiE, Studio and Vídeo Limited (PC). 
  Sistema d’edició en línia de vídeo Final Cut Pro, G4, G5 (Mac). 
  Magnetoscopis reproductors/gravadors Betacam digital, Betacam SP i DVCAM. 

Àrea de digitalització 
 

  1 sistema de creació de DVD, DVD Studio Pro, G4 (Mac). 
  1 sistema de filmació de diapositives Polaroid, Digital Palette CI 5000 S 

(PC/Mac). 
  1 sistema de gravació de CDR Yamaha. 
  1 sistema de duplicació de CDR. 
  1 sistema de duplicació de DVD.  
  1 escàner A4 Agfa Snapscan 600. 
  1 escàner de diapositives Nikon Coolscan LS-2000. 
  1 impressora per a transparències i opacs Epson Stylus Pro. 
  1 impressora per a foto, CD i DVD Epson Stylus Photo 900. 
  1 sistema de gravació DVD-R i DVD+R. 
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Àrea de videoconferència 
 
- Palma. Campus universitari 
 

•  Cinc aules de videoconferència 
 

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

canó de projecció, monitors i pantalla tàctil. 
 

- Seu universitària de Menorca 
 

•  Tres aules de videoconferència 
 Videoconferència Polycon 512 P. 
 Perifèrics: càmeres, ordinador, magnetoscopi,   

videopresentació, canó de projecció, monitors. 
 

- Seu universitària d’Eivissa i Formentera 
 

•  Tres aules de videoconferència. 
 Videoconferència Polycon 512 P. 
 Perifèrics: càmeres, ordinador, magnetoscopi,             

videopresentació, canó de projecció, monitors. 
 

 
Servei de préstec 
 

- Equips de projecció: 
•  Projectors de diapositives. 
•  Retroprojectors. 
•  Projectors d'opacs. 

- Presentacions de vídeo: 
•  Magnetoscopis de distints formats. 
•  Monitors. 
•  Canons de projecció. 
•  Videopresentació. 

- Altres equips a càrrec del Servei: 
•  Càmeres de vídeo Hi-8 i DV. 
•  Equip fotogràfic. 
•  Megafonia. 
•  Etc. 

 
 
Altres; convenis, col·laboracions i intercanvis amb entitats públiques o privades 
 
Col·laboracions i intercanvis: 
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  Universitat de Barcelona. 
  Universitat Autònoma de Barcelona. 
  Universitat Internacional d’Andalusia. 
  Universitat de València. 
  Universitat Jaume I de Castelló. 
  Universitat d’Alacant. 
  Govern de les Illes Balears. 
  Consell de Mallorca (Arxiu del So i de la Imatge). 
  Centre Cultural Sa Nostra. 
  ATEI (Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana). 
  TV3. 
  TVE. 
  Telenova. 
  Canal 4. 
  IB3. 
  Ajuntament de Palma. 
  Ajuntament de Felanitx. 

 
Assessorament tècnic en temes relacionats amb videoconferència a altres universitats i 
centres: 

 
  Escola d’Alts Estudis d’Hoteleria i Turisme de Cuba. 
  Universitat Autònoma de Barcelona (Institut de Ciències de 

l'Educació). 
  Universitat Oberta de Catalunya (Servei d'Audiovisuals). 
  Universitat de Barcelona (Servei d'Informació i Publicacions). 
  Universitat Rovira i Virgili. 
  Universitat Pompeu Fabra. 
  Ajuntament de Manacor. 
 

 
Palma, 12 de setembre de 2006 
Miquel Oliver 
Director del Servei de Recursos Audiovisuals 
 



 SERVEIS CIENTIFICOTÈCNICS 
 
Adreça 
Edifici Cientificotècnic 
Campus universitari 
Cra. de Valldemossa, km 7.5 
07122 Palma 
 
Telèfons:  Direcció: 971 17 33 53 
 Administració: 971 17 20 70 / 29 41 
 
Telefax: 971 25 95 01 
http://www.uib.es/secc6/laaweb/ 
 
Director: Dr. Sebastià Albertí Serrano 
 
Personal 
 
Dr. Gabriel Martorell Crespí 
Dr. José Francisco González Morey 
Dr. Ferran Hierro Riu  
Dr. Joan Cifre Bauzà 
Dra. Graciela de Armas Bermúdez 
Sr. Josep Agustí Pablo Cànaves 
Sra. M. Teresa de Francisco Casado 
Sr. Raúl Sánchez Torres  
Sra. Maria Isabel Gil Cardona  
Sr. Miquel Balle Canyelles  
Sra. Magdalena Mas Torres 
Sr. Antonio Terrones Almazán 
Sr. Guillem Fiol Valle 
Sra. Beatriz Rua Amo 
 
Introducció 
 
 Els Serveis Cientificotècnics (SCT) foren creats a la UIB l’any 1985 com a servei 
general per: 
 • Donar suport a la investigació bàsica i aplicada dels departaments i grups 
experimentals d’aquesta universitat. 
 • Establir una base per als serveis que la Universitat pot fer a les institucions públiques i 
privades de la nostra comunitat autònoma i/o d’altres. 
 
 Els SCT disposen de personal tècnic especialitzat, laboratoris, tallers, i un parc 
instrumental que permeten establir contactes amb empreses privades i entitats públiques per tal 
d’oferir-los serveis i tècniques instrumentals que, ateses les peculiaritats d’alt cost d’adquisició i 
manteniment, difícilment es troben disponibles en altres organismes públics o privats de la 
comunitat autònoma. 
 



 Aquesta infraestructura permet afrontar una gran varietat de problemes, tant de recerca 
com de desenvolupament tecnològic i de control de qualitat. 
 
Prestacions 
 
 Els Serveis Cientificotècnics disposen de l’instrumental necessari per desenvolupar les 
anàlisis següents: 
  — Anàlisis d'aigües. 
  — Anàlisis d'aliments. 
  — Anàlisis de productes farmacèutics. 
  — Anàlisis de mostres biològiques i clíniques. 
  — Anàlisis de mostres ambientals. 
  — Anàlisis d'aliatges, ceràmiques i ciments. 
  — Anàlisis de sòls. 
  — Anàlisis de minerals, roques i sediments. 
  — Anàlisis foliars. 
  — Anàlisis de derivats petroliers. 
  — Calibratge instrumental. 
  — Altres. 
 Els SCT canalitzen convenis de col·laboració i contractes amb empreses i institucions per 
tal d’ajudar-les a resoldre els seus problemes. Amb aquesta finalitat, si es fa necessari, els SCT 
demanen la col·laboració d’investigadors i professors d’altres departaments de la UIB. 
 
Recursos 
 
 Els Serveis Cientificotècnics disposen de les tècniques instrumentals següents: 

  Espectrometria d’absorció atòmica amb forn de grafit. 
  Espectrometria de massa d’alta resolució. 
  Espectrometria de massa de baixa resolució. 
  Espectrometria de massa de relació isotòpica 
  Espectrometria d'emissió atòmica induïda per plasma (ICP). 
  Espectrometria ultraviolada i visible. 
  Espectrometria de fluorescència. 
  Espectrometria infraroja. 
  Ressonància magnètica nuclear. 
  Tècniques d'electroforesi per a proteïnes i àcids nucleics. 
  Tècniques d’amplificació de DNA (PCR i PCR quantitativa). 
  Anàlisis genètiques. 
  Electroforesi. 
  Liofilització. 
  Anàlisis de carboni orgànic total (TOC). 
  Cromatografia de gasos. 
  Cromatografia líquida d'alta resolució HPLC. 
  Cromatografia iònica. 
  Anàlisis de composts orgànics halogenats adsorbibles (AOX). 
  Autoanalitzador QuickChem FIA amb canals per determinar: nitrats/nitrits, 

amoni, fòsfor total, nitrogen total, cianurs i fenols. 
  Calorimetria diferencial de mostres sòlides i líquides. 



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

 
L’any acadèmic 2005-2006 s’ha incorporat als SCT l’equipament següent: 

  Espectrofotòmetre d’emissió òptica de plasma acoblat inductivament (ICP-
OES) PerkinElmer OPTIMA 5300 DV. 

  Espectròmetre de massa de plasma acoblat inductivament (ICP-MS) 
PerkinElmer ELAN DRC-e. 

 
 Les tècniques es realitzen als laboratoris instrumentals dels SCT, localitzats a l’edifici 
cientificotècnic. A més, els serveis disposen de laboratoris d’anàlisis químiques i biològiques, 
d’un laboratori de fotografia, d’un laboratori de calibratge instrumental i de taller mecànic 
situats al mateix edifici. 
   
Estabulari 
 
 Aquesta instal·lació proporciona el manteniment dels animals de laboratori utilitzats pels 
diferents grups d'investigació de la UIB. L'estabulari manté una població variable de rates, 
ratolins i conills, que s’hi allotgen sota condicions ambientals i nutricionals controlades. 
 
Instal·lació de radioisòtops 
 
 El laboratori de radioisòtops és una instal·lació de categoria II (IRA-697) on es pot fer ús 
dels isòtops següents: 14C, 35S, 3H, 99Tc, 45Ca, 36Cl, 32P, 125I, 131I. 
 
Supervisor responsable: Dr. Francisco J. García Palmer. 
 
 A més, els SCT s’encarreguen de la gestió de la sala de cultius cel·lulars i del microscopi 
confocal de l’Institut Universitari de Ciències de la Salut (IUNICS). 
 
 
Participació en activitats docents 
 
Primer i segon cicle 
 



  MARTORELL, G. Classes teòriques d’elucidació estructural de macromolècules per 
ressonància magnètica nuclear, a la llicenciatura de Bioquímica, UIB. Octubre de 2005. 

  MARTORELL, G. Classes pràctiques d’espectroscòpia de fluorescència, a la 
llicenciatura de Biologia, UIB. Gener de 2006. 

  CIFRE, J. Classes pràctiques d’assaigs mecànics i difracció de raigs X a la diplomatura 
d’Arquitectura Tècnica. Novembre de 2005. 

  CIFRE, J. Classes pràctiques de difracció de raigs X a la llicenciatura de Química. 
Novembre de 2005. 

  HIERRO, F. Classes pràctiques de microscòpia electrònica a la llicenciatura de Biologia. 
Febrer de 2006. 

 
Seminaris i cursos impartits 
 
  GONZÁLEZ, J. Espectroscòpia d’emissió atòmica (ICP-OES). UIB. Setembre de 2005, 

gener i febrer de 2006. 
  GONZÁLEZ, J. Espectroscòpia UV-visible. UIB. Novembre de 2005 i febrer de 2006. 
  GONZÁLEZ, J. Cromatografia iònica. UIB. Gener de 2006. 
  GONZÁLEZ, J. Espectroscòpia d’emissió atòmica (ICP-MS). UIB. Abril de 2006. 
  MARTORELL, G. Ressonància magnètica nuclear. UIB. Octubre de 2005 i juny de 

2006. 
  MARTORELL, G. Cromatografia de gasos. UIB. Març de 2006. 
  MARTORELL, G. Fluorescència. UIB. Novembre de 2005 i març de 2006. 
  DE FRANCISCO, T. Curs de manipulació bàsica d'animals d' experimentació. 

Novembre de 2005. 
 

Visites guiades a les instal·lacions dels SCT 
 
  Projecte DemoLab. De novembre de 2005 a maig de 2006. 
  Visita d’empreses, V Setmana de la Ciència. Novembre de 2005. 
  Olimpíada de Biologia. Gener de 2006. 
  Olimpíada de Química. Febrer de 2006. 
  Jornades de Portes Obertes. Març de 2006. 

 
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, per dur a terme actuacions 

previstes al Pla de vigilància ambiental de les instal·lacions que preveu el Pla director 
sectorial per a la gestió dels residus urbans de Mallorca. 

  Conveni de col·laboració amb la Conselleria de Medi Ambient per a l’estudi 
d’implementació de la directiva marc de l’aigua a les Balears: avaluació de la qualitat de 
les masses d’aigua costaneres utilitzant indicadors i índexs biològics. 

  Contractes de prestació de serveis amb diverses empreses. 
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1. FUNCIONS DEL SERVEI 
 
Els objectius del Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció de la 
Universitat de les Illes Balears són els següents:  

1. Donar servei i suport a la docència, la recerca i el desenvolupament en l'ús i aplicació 
de les tecnologies de la informació geogràfica.  

2. Millorar el suport tècnic i material i optimitzar els recursos d'informació geogràfica a 
l'abast dels alumnes, dels docents i dels investigadors.  

3. Proporcionar el suport de desenvolupament tècnic que la Universitat pot transferir als 
sectors socials quant a les línies i els sectors del coneixement científic i tecnològic de 
les tecnologies de la informació geogràfica.  

Atenent el seu caràcter especialitzat en la producció i el tractament de la informació 
geogràfica digital, l'àmbit científic i tecnològic d'actuació del Servei de Sistemes 
d'Informació Geogràfica i Teledetecció comprendrà els camps següents:  

— La producció de cartografia digital, de caire general, temàtic o de síntesi, per mitjà de 
procediments digitals.  

— El disseny i implementació de sistemes d'informació geogràfica, tant en el sentit de 
desenvolupament o adaptació funcional dels sistemes a dominis específics d'aplicació, 
com en el sentit de producció d'informació i creació de bases de dades georeferenciades, 
atenent necessitats específiques de recerca científica, de gestió del territori o de 
tractament de la informació geogràfica.  

— L'anàlisi cartogràfica i espacial, però també estadística o matemàtica, d'aquesta 
informació.  

— L'assessorament en l'adquisició i el maneig de l'aparellatge específic en el camp de la 
informació geogràfica.  

— El desenvolupament de cursos formatius en el camp de l'aplicació de les tecnologies 
digitals en l'anàlisi d'informació geogràfica.  

— Altres funcions relacionades amb els camps esmentats.  



2. PERSONAL 
Maurici Ruiz Pérez, director 

Jerònia Ramon Molinas, personal tècnic  
 
Contractats/becaris/col·laboradors, 2005-2006 
 
Joana E. Martí Peñas (DAMAGE) 
Joan Vallespir (DAMAGE) 
Marta Fuster, Rosa Albertí, Josep Feliu de la Peña, Jordi Navas (Projecte 
Accessibilitat) 
Esther Mas (Projecte DAMAGE) 
Magdalena Pons Esteva (alumna col·laboradora) 
Josep Horrach (Projecte DAMAGE) 
Ivan Fernández (Projecte DAMAGE) 
 
Localització 
 
Edifici Guillem Colom Casasnovas, campus universitari 
Cra. de Valldemossa, km 7.5  
07122 Palma 
Telèfon: 971 172912 
Web : http://www.uib.es/secc6/lsig/index.html 
 
 
3. ACTIVITATS DE SUPORT A LA DOCÈNCIA I A LA INVESTIGACIÓ 
 
Preparació de material didàctic i/o consultes tècniques i d’ajuda a la investigació per al 
personal docent i investigador de diferents departaments i serveis de la UIB:  

Consultes internes: 

Departament de Biologia:  Maurici Mus, Antoni Martínez Taberner, Xavier Gulias, 
Josep Cifre, Miguel Á. Miranda, Luis Gállego, Aina Alemany, Òscar Moyà / Carles 
Juan Clar 

Departament de Ciències de la Terra: Jaume Binimelis, Miquel Seguí, Pere Brunet, 
Bernadí Gelabert, Antoni Ginard, Onofre Rullan, Joana M. Petrus, Macià Blázquez 

Departament de Ciències l’Educació: Jordi Vallespir / Mercè Morey 

Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts: Jaume Andreu / Catalina 
Cantarellas; Isabel Moll / Joana M. Pujades 

Departament de Filosofia i Treball Social: Álvaro Sans / M. Antònia Carbonero 

Departament d’Economia i Empresa: Antoni Riera 

Serveis Cientificotècnics: Josep Pablo, Sebastià Albertí 

IMEDEA: Anna Travesset, J. Tintoré. 
 
Consultes externes: 

Institut Espanyol d’Oceanografia: Núria Díaz 



Consell de Mallorca: Consorci d’Informàtica, Departament de Cooperació Local i 
Departament de Turisme 
Govern Balear: Conselleria de Medi Ambient i Conselleria d’Agricultura. 
 

4. PROJECTES DE RECERCA DESENVOLUPATS 
DAMAGE. Desarrollo de instrumentos metodológicos para la evaluación de los daños. 
INTERREG III B MEDOCC. Inici: 01-04-2004. Final: 31-03-2006. IP: J. Tintoré. 
Coordinació: Maurici Ruiz. Direcció General d’Emergències. Conselleria d’Interior 
(Govern de les Illes Balears).  

Indicadores científicos para la gestión sostenible del litoral balear (ICGS). 2004-
2006. IP. J. Tintoré. Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i 
Innovació. Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. Govern de les Illes Balears.  

 

5. PROJECTES D’INVESTIGACIÓ APLICADA  
SITTUR. Servidor d’Informació Turística i Territorial de Mallorca. Departament 
de Promoció Turística, Consell de Mallorca. 2004-2006. 

Estudi sobre l’accessibilitat als municipis de Mallorca. Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca, «S’Institut». Consell de Mallorca. Novembre de 2005-gener de 
2006. 

L’ús recreatiu dels boscos de Mallorca. Centre de Recerca Econòmica, «CRE». Sa 
Nostra. Febrer-juliol de 2006. 

Pla de pastures del parc natural de la península de Llevant. Departament de 
Biologia. Juny-novembre de 2006. 

 

6. ORGANITZACIÓ I PARTICIPACIÓ EN CURSOS I SEMINARIS 

Curs d’Especialista Universitari en Sistemes d’Informació Geogràfica i 
Teledetecció (250 hores). Direcció: Dr. S. Alonso (Dept. de Física) i M. Ruiz (SSIGT). 
Finançament: Pla Enllaç, Objectiu 3 - Fons Social Europeu, juny-octubre de 2005. 
Curs d’Especialista Universitari en Anàlisi del Paisatge (250 h). Direcció: Dr. A. 
Martínez Taberner (Dept. de Biologia) i M. Ruiz (SSIGT). Finançament: Pla Enllaç, 
Objectiu 3 - Fons Social Europeu, juny-octubre de 2005. 
Curs Anàlisi Mediambiental i l’Ús de la Tecnologia SIG (24 hores). Encàrrec del 
Servei de Gestió Forestal, Conselleria de Medi Ambient (Govern de les Illes Balears). 
Març-abril de 2006. 

Curs «Els sistemes d’informació geogràfica com a eina d’anàlisi geogràfica. El 
programa ArcGis» (18 hores). Encàrrec del Consell de Mallorca. Maig-juny de 2006. 

 

7. ASSISTÈNCIA A CURSOS, JORNADES I CONGRESSOS 
Taula rodona sobre sortides professionals: Geografia. Organització: FUEIB. Abril de 
2006.  



V Fòrum TIG/SIG 2006: Utilització i interoperabilitat dels sistemes d'informació 
geogràfica. Barcelona, 23-24 de maig de 2006. M. Ruiz i J. Ramon. 

 

8. ALTRES ACTIVITATS DEL SERVEI 
Servei de reprografia de gran format. Impressió de 150 pòsters aproximadament per a 
diferents investigadors de la UIB per a la participació en congressos, participació en la 
Setmana de la Ciència, etc. 

 

Manteniment i actualització de la pàgina web del SSIGT per fer-ne difusió: 
http://www.uib.es/secc6/lsig/index.htm 

 

 

 



LABORATORI D’INVESTIGACIÓ EN LITIASI RENAL. MEMÒRIA DE L’ANY 

ACADÈMIC 2005-2006 

 

Adreça 

Edifici Mateu Orfila i Rotger 

Campus universitari 

Cra. de Valldemossa, km 7.5 

07122 Palma (Illes Balears) 

Telèfons:  17 32 57 

  17 34 93 

Telefax: 17 34 26 

E-mail: fgrases@uib.es 

 

Director: Dr. Fèlix Grases Freixedas 

 

Personal 

Dra. Antònia Costa Bauzà 

Dr. Rafel M. Prieto Almirall 

Dr. Antonio Conte Visús 

Dra. Ana M. García Raja 

Dr. Ramón García González 

Dra. Margalida Ramis Barceló 

Dr. Joan Perelló Bestard 

Dr. Enrique C. Pieras Ayala 

Sr. Bernat Isern Amengual 

Sra. Pilar Sanchís Cortés 

Sr. Josep J. Torres Rovira 

Sr. Vicent Montesinos Aguiló 

 

 

Introducció 

Des de l’any 1987 s’han desenvolupat a la UIB investigacions sobre diferents aspectes de la litiasi 

renal (càlculs renals), investigacions finançades amb diferents programes competitius que han 

permès avançar en el coneixement d’aquesta patologia, i a la vegada proporcionar un servei 

continuat a la societat en diferents aspectes relatius al diagnòstic de la urolitiasi: tot això ha suposat 

l’elaboració de més de 1.000 informes d’anàlisi i estudi d’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, la 

investigació i el 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 és aportar al metge de família o a l’especialista dades noves 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 formació del càlcul 

   orientació clinicoterapèutica 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 a aquesta 

finalitat (patents P9404155, P9600572, PCT/ES 96/00237, WO 97/33172 12.09.1997 Gazette 

1997/39). 

 

Determinació d’àcid fític (IP6) en orina i altres mostres biomèdiques 

Aquest servei és possible gràcies al desenvolupament a càrrec 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  

 



  Grases, F.; Isern, B.; Perelló, J.; Sanchis, P.; Prieto, R. M. «Absorption of myo-inositol 

hexakisphosphate (InsP6) through the skin: study of the matrix effects. mechanism of phytate 

topical absorption». Frontiers in Bioscience 10: 799-802 (2005) 

 

  Grases, F.; Isern, B.; Perelló, J.; Costa-Bauzà, A. «Role of the organic matter in calcium oxalate 

lithiasis». Frontiers in Bioscience 10: 1534-1538 (2005) 

 

  Grases, F.; Perelló, J.; Isern, B.; Prieto, R. M. «Study of a myo-inositol hexaphosphate-based 

cream to prevent dystrophic calcinosis cutis». British Journal of Dermatology 152: 1022-1025 

(2005) 

 

  Costa-Bauzà, A.; Perelló, J.; Isern, B.; Grases, F. «An experimental study on residual lithiasis 

after shock wave lithotripsy». Urological Research 33: 51-56 (2005) 

 

  Vaidyanathan, S.; Watson, I. D.; Jonsson, O.; Buczyuski, A. Z.; Grases, F.; Heilberg, I. P.; 

Yasui, T.; Wyndaele, J. J.; Tozawa, K.; Kohri, K.; Schurch, B.; Hughes, P. L.; Singh, G.; Soni, B. 

M.; Sett, P.; Fraser, W. D. «Recurrent vesical calculi, hypercalciuria, and biochemical evidence of 

increased bone resorption in an adult male with paraplegia due to spinal cord injuri: Is there a role 

for intermittent oral disodium etidronate therapy for prevention of calcium phosphate bladder 

stones?» Spinal Cord 43: 1-9 (2005) 

 

  García-Pachón, E.; Grases, F.; Padilla Navas, I.; Gallego, J. A.; Valero, B.; Romero, V. 

«Litoptisis crónica idiopática». Archivos de Bronconeumología 41: 468-470 (2005) 

 

  Grases, F.; Perelló, J.; Isern, B.; Prieto, R. M. «Study of the absorption of myo-inositol 

hexakisphosphate (InsP6) through the skin». Biological & Pharmaceutical Bulletin 28: 764-767 

(2005) 

 

  Costa-Bauzà, A.; Isern, B.; Perelló, J.; Sanchis, P.; Grases, F. «Factors afecting the regrowth of 

renal stones 'in vitro'. A contribution to the understanding of renal stone development». 

Scandinavian Journal of Urology and Nephrology 39: 194-199 (2005) 

 



  Grases, F.; Costa-Bauzà, A.; Prieto, R. M. «Intracellular and extracellular myo-inositol 

hexakisphosphate (InsP6), from rats to humans». Anticancer Research 25: 2593-2597 (2005) 

 

  Perelló, J.; Sanchis, P.; Grases, F. «Determination of uric acid in urine, saliva and calcium 

oxalate renal calculi by high-performance liquid chromatrography/mass spectrometry». Journal of 

Chromatography B 824: 175-180 (2005) 

 

Patents 

 

  Grases, F.; Perelló, J.; Isern, B.; Costa-Bauzà, A. Utilización del fitato para el tratamiento del 

agua. P200502507 (2005) 

 

Projectes desenvolupats sobre litiasi renal  

 

Suport al Grup de Recerca en Litiasi Renal com a grup d’excel·lència coherent. Govern de les Illes 

Balears. Conselleria d’Innovació i Energia, Direcció General de R+D+I. PRDIB-2002GC1-04. 

Investigador principal: F. Grases 

 

Estudios sobre nucleación heterogénea en la litiasis renal oxalocálcica. Etiología y diagnóstico. 

Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica. BQU2003-01659. 

Investigador principal: F. Grases 

 

Contribucions a congressos  

 

  F. Grases, A. Costa-Bauzà, R. M. Prieto, B. Isern, J. Perelló, P. Sanchis, A. Conte, M. Ramis. 

«Cálculos renales de oxalato cálcico dihidrato. Estudio de los Factores que afectan al crecimiento 

de sus fragmentos». XVII Reunión Nacional de Litiasis, Endourología y Laparoscopia Urológica. 

Viella 2005. 

 

  A. Conte, F. Grases, A. Costa-Bauzà, B. Isern, J. Perelló, P. Sanchis, R. M. Prieto, M. Ramis. 

«Estudio del crecimiento de cálculos renales de hidroxiapatita y sus fragmentos». XVII Reunión 

Nacional de Litiasis, Endourología y Laparoscopia Urológica. Viella 2005. 

 



  F. Grases, P. Sanchis, J. Perelló, B. Isern, A. Conte, A. Costa-Bauzà, R. M. Prieto, M. Ramis. 

«El ácido úrico como inductor de la litiasis oxalocálcica». XVII Reunión Nacional de Litiasis, 

Endourología y Laparoscopia Urológica. Viella 2005. 

 

  A. Conte, F. Grases, R. M. Prieto, J. Perelló, B. Isern, P. Sanchis, A. Costa-Bauzà, A. García-

Raja. «Estudio de los efectos de saponinas triterpenoides y esteroideas sobre la calciuria». XVII 

Reunión Nacional de Litiasis, Endourología y Laparoscopia Urológica. Viella 2005. 

 

  F. Grases, B. Isern, J. Perelló, P. Sanchis, S. Albertí, R. M. Prieto, A. Costa-Bauzà, A. Conte. 

«Las bacterias como inductoras de la cristalización del oxalato cálcico». XVII Reunión Nacional de 

Litiasis, Endourología y Laparoscopia Urológica. Viella 2005. 

 

  F. Grases. «Técnicas analíticas avanzadas en la caracterización de cálculos urinarios». XVII 

Reunión Nacional de Litiasis, Endourología y Laparoscopia Urológica. Viella 2005. 

 

  F. Grases. «Calcificaciones cardiovasculares. Factores etiológicos implicados». X Reunión 

Anual de Médicos Residentes de Cirugía Cardiovascular. Palma 2005. 

 

  F. Grases. «Hiperoxaluria primaria: aspectos actuales». VI Congreso de Errores Congénitos del 

Metabolismo (AECOM). Palma 2005. 

 

Cooperació amb altres grups d’investigació en temes relacionats amb la litiasi renal 

  Col·laboració amb el prof. A. M. Shamsuddin, Departament de Patologia, University of 

Maryland School of Medicine in Baltimore, EUA. 

  Col·laboració amb la Dra. I. Vucenik, Department of Medical and Research Technology, 

University of Maryland School of Medicine in Baltimore, EUA. 

 

Contractes amb empreses 

  Contracte per a la producció d’un preparat dietètic, Lit-Stop, amb l’empresa Authex, SA. 

  Contracte per a l’anàlisi i estudi de càlculs renals amb l’Hospital Universitari Son Dureta (IB-

Salut). 

  Contracte per a l’anàlisi i estudi de càlculs renals amb la Policlínica Miramar (Illes Balears). 

  Contracte d’explotació de la patent d’invenció Aplicación de harinas de germen de ciertos 

cereales en la fabricación de productos alimenticios útiles para el tratamiento de estados 



carenciales de fitatos (patents núm. P 9901602 i PCT/ES00/00248) entre la UIB i Galletas 

Gelabert, CB, per a la fabricació i comercialització de galetes d’oli a base de germen de garrofí. 

  Transferència de la patent d’invenció Procedimiento de evaluación de la capacidad global de 

una orina para formar cálculos renales cálcicos y su correspondiente kit (patents núm. 

P9401455 i PCT/ES96/00237) propietat de la UIB a l’empresa Sarstedt AG&Co. per a la seva 

explotació. 

 

Informes sobre l’anàlisi i estudi de càlculs renals sol·licitats per hospitals i particulars 

  262 estudis de càlculs renals de l’Hospital Son Dureta 

   28 estudis de càlculs renals de la Policlínica Miramar 

   25 estudis de càlculs renals de particulars i personal de la UIB 

   20 estudis de càlculs renals de la Clínica Palma-Planas 

 

Durant el curs 2005-2006 s’han realitzat 39 informes d’estudi del risc litogènic urinari 

sol·licitats per particulars i personal de la UIB 

 



 
 
9.13 LABORATORI DE BIOLOGIA MOLECULAR, NUTRICIÓ I 
BIOTECNOLOGIA 
 
Adreça i telèfons 
Edifici Guillem Colom Casasnovas 
Campus universitari 
Cra. de Valldemossa, km 7.5 
E-07071 Palma 
Telèfon: (34) 971 17 31 70 
Telefax: (34) 971 17 31 84 
E-mail: andreu.palou@uib.es 
 
Director: Andreu Palou 
El Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia (LBNB) és un servei que 
dóna suport a la docència, la recerca i el desenvolupament a l'entorn de la bioquímica i 
biologia molecular, la nutrició i bromatologia i les tecnologies que s'hi relacionen, 
principalment en els camps de l'alimentació, la tecnologia dels aliments i la salut. 
 
La finalitat és millorar l'organització del suport tècnic i material i optimitzar els 
recursos, com també proporcionar el suport de desenvolupament tècnic que la 
Universitat pot transferir als sectors socials pel que fa a les àrees i els sectors del 
coneixement científic i tecnològic indicats. 
 
Prestacions 
— Recerca bàsica en bioquímica i biologia molecular i nutrició, especialment en el 
camp de la regulació metabòlica i de la diferenciació i especialització cel·lular, amb 
especial èmfasi en la nutrició, el metabolisme dels aminoàcids, els mecanismes d'ajust 
del pes corporal, entre d'altres. 
— Recerca aplicada, amb uns objectius emmarcats, principalment, en el problema de 
l’obesitat, la tecnologia alimentària, de la nutrició i sanitària. 
 
Recursos 
El LBNB desenvolupa l'activitat principal en instal·lacions situades als edificis Guillem 
Colom Casasnovas i Mateu Orfila i Rotger, del campus de la UIB, en estreta connexió 
amb el Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. 
 
Sectors d'activitat 
  Anàlisi nutricional i metabòlica. 
  Biotecnologia: productes agroalimentaris. 
  Control de qualitat i nous marcadors alimentaris. 
  Seguretat alimentària. 
  Desenvolupament de nous agents de control del pes corporal i del règim alimentari. 
  Marcadors bioquímics d'interès mèdic i diagnòstic. 
  Participació en projectes europeus. 
  Participació en la xarxa de recerca de l’excel·lència europea. 
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9.14. AULES D’INFORMÀTICA DE LA UIB 
 
Funcionament de les Aules d’Informàtica 
 
Equipament disponible 
 
Actualment la UIB posa a la disposició de la comunitat universitària un total de 20 aules 
d’ordinadors. En total hi ha 533 ordinadors, 33 Apple Macintosh i 500 de tecnologia x86 Intel.  
 
Al principi d’aquest curs s’ha produït la renovació de l’equipament de l’aula de l’Arxiduc Lluís 
Salvador i de les aules del Beatriu de Pinós el mes de març. S’han comprat 44 ordinadors per al 
Beatriu de Pinós i 25 per a l’Arxiduc Lluís Salvador. Els ordinadors són DELL Optiplex GX520 
Intel Celeron a 2,53 GHZ.  
D’altra banda, al principi de curs s’han renovat les aules de Macintosh que hi havia: Guillem 
Colom i Guillem Cifre Bloc B. S’han comprat 17 ordinadors per al Guillem Cifre Bloc B i 16 per al 
Guillem Colom. Els ordinadors són eMac 1,4 GHz. 
Tot el material retirat de les aules s’ha destinat al programa UIB_Reutilitza. 
Dins el primer quadrimestre es va desmuntar l’aula del Guillem Colom a causa d’un incendi que es 
produí al soterrani, on hi havia l’aula. Els ordinadors foren traslladats a l’aula de la planta baixa del 
Mateu Orfila. 
L’aula de l’Aulari-Prefabricat P8 de navegació UNIVERSIA ha passat a rebre el mateix tractament 
que la resta d’aules i ara s’hi fan classes. 
Durant el primer quadrimestre d’aquest curs l’aula del Guillem Cifre del bloc B d’eMacs l’ha 
emprat exclusivament la Facultat de Ciències de l’Educació i s’ha tractat com un laboratori de la 
Facultat. Per tant ha quedat sense alumne col·laborador i sense cap tipus de control per part nostra. 
 
Es disposa a les aules de diversos servidors: 

1. Un servidor central. És un clúster de 2 COMPAQ Proliant DL380 amb 512 MB de RAM. 
Les funcions bàsiques d’aquest servidor són: Servidor de Domini ALUMNES, servidor de 
DHCP (adreces IP de les màquines de les aules), servidor de l’aplicació de control de 
targetes d’accés de les aules, servidor d’impressores de les copisteries on imprimeixen les 
aules, servidor de REMBO per a la gestió i rèplica d’imatges. 

2. Un servidor de llicències de software. 
3. Dos servidors de fitxers per emmagatzemar dades dels alumnes, un al CTI i l’altre al 

Beatriu de Pinós. 
 
La ràtio d’alumnes per ordinador es manté força estable respecte a l’any passat: 
 

curs aules ordinadors ràtio alumne/ordinador 
1998-1999 10 199 72,7 
1999-2000 12 237 61,3 
2000-2001 12 231 59,7 
2001-2002 14 295 45,2 
2002-2003 19 499 26,4 
2003-2004 20 510 26,6 
2004-2005 21 536 25,3 
2005-2006 20 533 25,4 
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A continuació mostram una taula amb l’antiguitat actual dels ordinadors de les aules comparant-ho 
amb els anys anteriors: 
 

 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 
< 1 any 58 19,7% 347 69,5% 24 4,7% 65 12,1% 102 19,1% 

1 - 2 anys 0 0,0% 68 13,6% 350 68,6% 24 4,5% 63 11,8% 
2 -3 anys 121 41,0% 16 3,2% 64 12,5% 348 64,9% 18 3,4% 
3 -4 anys 65 22,0% 68 13,6% 16 3,1% 56 10,4% 350 65,7% 
> 4 anys 51 17,3% 0 0,0% 56 11,0% 43 8,0% 0 0,0% 

 295  499  510  536  533  
 
 
 
 
L’equipament actual a les aules d’informàtica és el següent: 
 
Anselm Turmeda 1r pis 
Sistema operatiu  Windows 2000 
Situació  Primer pis, aula 48, ala nord  
Equipament –  16 ordinadors Pentium IV / 2 GHz  
 
Anselm Turmeda 2n pis 
Sistema operatiu  Windows 2000 
Situació  Segon pis, aula 35, ala nord  
Equipament –  21 APD pentium IV / 2 GHz  
 
Anselm Turmeda, planta baixa  
Sistema operatiu  Windows NT 
Situació  Planta baixa, aula 7, ala nord  

Equipament –  39 DELL Optiplex GX280 pentium IV / 2,8 GHz 
–  1 DELL Optiplex GX520 Intel Celeron / 2,53 GHZ 

 
Anselm Turmeda 3r pis. Linux 
Sistema operatiu  GNU/Linux 
Situació  Tercera planta, ala est, aula 13 
Equipament - 18 Pentium IV / 2,8 GHz 
 
Aulari Prefabricat P9 
Sistema operatiu  Windows 2000 
Situació  Aula P9 
Equipament –  37 APD pentium IV / 2 GHz  
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Aulari Prefabricat P8 
Sistema operatiu  Windows 2000 
Situació  Aulari-Prefabricat P8 
Equipament –  24 MaxData Pentium IV / 2,8 GHz 
 
Arxiduc Lluís Salvador 
Sistema operatiu  Windows NT 
Situació  Segon pis 
Equipament – 25 DELL Optiplex GX520 Intel Celeron / 2,53 GHZ 
 
Beatriu de Pinós, aula 7 
Sistema operatiu  Windows 2000 
Situació  Planta baixa, aula 7 
Equipament – 22 DELL Optiplex GX520 Intel Celeron / 2,53 GHZ 
 
Beatriu de Pinós, aula 8 
Sistema operatiu  Windows 2000 
Situació  Planta baixa, aula 8 
Equipament – 22 DELL Optiplex GX520 Intel Celeron / 2,53 GHZ 
 
G. M. Jovellanos AI01 
Internet Restringida a la Intranet de la UIB 
Sistema operatiu  Windows 2000 
Situació  Planta baixa, aula AI01 
Equipament – 56 COMPAQ pentium IV / 1,7 GHz 
 
G. M. Jovellanos AI02 
Sistema operatiu  Windows 2000 
Situació  Primera planta, bloc B, aula AI02 
Equipament – 29 COMPAQ pentium IV / 1,7 GHz 
 
G. M. Jovellanos AI03 
Sistema operatiu  Windows 2000 
Situació  Primera planta, bloc B, aula AI03 
Equipament – 29 COMPAQ pentium IV / 1,7 GHz 
 
 
G. M. Jovellanos AI04 
Sistema operatiu  Windows 2000 
Situació  Primera planta, bloc B, aula AI04 
Equipament – 29 COMPAQ pentium IV / 1,7 GHz 
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G. M. Jovellanos AI05 
Sistema operatiu  Windows 2000 
Situació  Primera planta, bloc B, aula AI05 
Equipament – 29 COMPAQ pentium IV / 1,7 GHz 
 
G. M. Jovellanos AI06 
Sistema operatiu  Windows 2000 
Situació  Primera planta, bloc A, aula AI06 
Equipament – 12 COMPAQ pentium IV / 1,7 GHz 
 
Guillem Cifre de Colonya. Bloc A. PC 
Sistema operatiu  Windows 2000 
Situació  Segon pis, bloc A 
Equipament –  21 APD pentium IV / 2 GHz  
 
Guillem Cifre de Colonya. Bloc B. iMac 
Sistema operatiu  Mac OS X 
Situació  Planta baixa, bloc B 
Equipament – 17 Apple eMac 1,4 GHz 
 
Mateu Orfila i Rotger 1r pis 
Sistema operatiu  Windows 2000 
Situació  Primer pis  
Equipament - 26 COMPAQ pentium IV / 1,7 GH 
 
Mateu Orfila i Rotger planta baixa 
Sistema operatiu  Windows 2000 
Situació  Planta baixa 

Equipament - 29 COMPAQ pentium IV / 1,7 GHz 
- 16 Apple eMac 1,4 GHz   

 
Sa Riera 
Sistema operatiu  Windows 2000 
Situació  Planta baixa  
Equipament - 15 APD pentium IV / 2 GHz    
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Control d’accés als ordinadors 
 
Es controla l’accés als ordinadors mitjançant el carnet d’estudiant. Aquest control es fa a 18 de les 
20 aules, el curs passat se’n controlaven 16. Es fa a totes les aules de Windows. Es controlen amb 
aquest sistema 485 dels 533 ordinadors. Algunes dades tretes d’aquest control des de l’1 d’octubre 
al 9 de juny: 
 
Accessos enregistrats a les distintes aules durant tot el curs: 
 

AULA accessos ordinadors mitjana 
A. Turmeda 1r pis (Aula 48) 22.588 16 1.411,75 
A. Turmeda 2n pis (Aula 9) 19.011 21 905,29 
A. Turmeda planta baixa (Aula 7) 44.837 40 1.120,93 
Arxiduc Lluís Salvador 10.825 25 433,00 
Aulari. Prefabricat P8 15.351 27 568,56 
Aulari. Prefabricat P9 27.065 37 731,49 
Beatriu Pinós - Aula 7 17.739 22 806,32 
Beatriu Pinós - Aula 8 16.025 22 728,41 
Gaspar M. Jovellanos AI01 11.608 56 207,29 
Gaspar M. Jovellanos AI02 57.777 29 1.992,31 
Gaspar M. Jovellanos AI03 38.696 29 1.334,34 
Gaspar M. Jovellanos AI04 35.834 29 1.235,66 
Gaspar M. Jovellanos AI05 30.496 29 1.051,59 
Gaspar M. Jovellanos AI06 14.786 12 1.232,17 
Guillem Cifre – Bloc A 37.558 21 1.788,48 
Mateu Orfila 1r pis 15.142 26 582,38 
Mateu Orfila planta baixa 38.289 29 1.320,31 
Sa Riera 10.255 15 683,67 
 463.882  485 956,46 
  

ALTRES AULES 
CONTROLADES  
Laboratori d’Idiomes 5.193 12 432,75 
Aula de Menorca 6.974 17 410,24 
Aula d’Eivissa 9.288 16 580,50 
Biblioteca Jovellanos 28.283 20 1.414,15 
 513.620 550 933,85 

 
Altres dades d’interès: 
 

Dies amb més accessos 23-gener, 5.160 
13-octubre, 4.991 

Mitjana d’accessos diaris  3.093 

Mitjana d’accessos diaris per màquina 6,10 

Targetes diferents utilitzades 10.683 

Alumne amb major nombre d’accessos 887 
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Comparant amb els cursos anteriors: 
 
 2003-2004 2004-2005 2005-2006 
AULA accessos mitjana accessos mitjana accessos mitjana 
A. Turmeda 1r pis (Aula 48) 16.263 1.016,4 15.045 940,3 22.588 1.411,75 
A. Turmeda 2n pis (Aula 9) 22.722 1.082,0 15.632 744,4 15.632 905,29 
A. Turmeda p. baixa (Aula 7)  0,0 24.997 624,9 19.011 1.120,93 
Arxiduc Lluís Salvador     10.825 433,00 
Aulari. Prefabricat P8     15.351 568,56 
Aulari. Prefabricat P9 38.681 1.045,4 29.005 783,9 27.065 731,49 
Beatriu de Pinós - A7 21.753 945,8 19.437 845,1 7.739 351,77 
Beatriu de Pinós - A8 22.867 994,2 25.541 1.110,5 6.025 273,86 
Gaspar M. Jovellanos AI01 26.657 484,7 12.007 218,3 11.608 207,29 
Gaspar M. Jovellanos AI02 46.668 1.609,2 64.453 2.222,5 57.777 1.992,31 
Gaspar M. Jovellanos AI03 47.707 1.645,1 47.220 1.628,3 38.696 1.334,34 
Gaspar M. Jovellanos AI04 35.484 1.223,6 42.834 1.477,0 35.834 1.235,66 
Gaspar M. Jovellanos AI05 49.169 1.695,5 38.881 1.340,7 30.496 1.051,59 
Gaspar M. Jovellanos AI06 13.925 1.160,4 18.144 1.512,0 14.786 1.232,17 
Guillem Cifre Bloc A  28.368 1.418,4 27.648 1.382,4 37.558 1.788,48 
Mateu Orfila 1r pis 15.595 599,8 14.760 567,7 15.142 582,38 
Mateu Orfila planta baixa 39.868 1.374,8 36.913 1.272,9 38.289 1.320,31 
Sa Riera 18.905 1.260,3 14.250 950,0 10.825 683,67 
 444.632 1.131,4 446.767 1.031,8 463.882 956,46 
 
 
 
 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 

Dies amb més accessos 28-maig, 4.858 
14-maig, 4.569 

16-des., 4.703 
17-maig, 4.012 

4-maig, 4.855 
24-maig, 4.727  

23-gener, 5.160 
13-octubre, 4.991

Mitjana d’accessos diaris  2.439  2.964  2.978  3.093
Mitjana d’accessos diaris 
per màquina 6,02 7,54 6,88 6,10

Targes diferents 
utilitzades  13.644  13.177  10.381 10.683

Alumne amb major 
nombre d’accessos  829  755 789 887
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Hores reservades a les aules 
 
A les aules d’informàtica de la UIB s’han reservat un total d’11.747 hores durant el curs 2005-
2006 (des de l’1 d’octubre al 30 de juny), xifra un 13,5% superior a la de l’any anterior. Aquesta 
xifra està treta de les reserves fetes al programa AGORA pels serveis administratius dels distints 
edificis i pel VIMA. 
S’ha de recordar que el primer quadrimestre d’aquest curs l’aula del Guillem Cifre del bloc B 
d’eMacs s’ha tractat com un laboratori de la Facultat de Ciències de l’Educació.  
 
 

Curs Hores de classe Increment respecte del curs anterior

1998-1999 2.298  

1999-2000 3.485 51,6% 

2000-2001 4.855 39,4% 

2001-2002 6.957 43,3% 

2002-2003 7.504 7,76% 

2003-2004 10.171 35,5% 

2004-2005 10.160 ―0,1% 

2005-2006 11.747 13,5% 
 
La distribució d’aquestes hores per aules és la següent: 

 

 HORES RESERVADES
% HORES RESERVADES SOBRE 

TOTAL DISPONIBLE 
AULA 1 Q. 2 Q. Total 1 Q. 2 Q. Total
A. Turmeda 1r pis (Aula 48) 247 233 480 27,4% 25,9% 26,7%
A. Turmeda 2n pis (Aula 9) 378 665 1.043 42,0% 73,9% 58,0%
A. Turmeda planta baixa (Aula 7) 565 519 1.084 62,7% 57,7% 60,2%
A. Turmeda 3r pis- Linux 266 146 412 29,6% 16,2% 22,9%
Arxiduc Lluís Salvador 256 99 355 28,4% 10,9% 19,7%
Aulari. Prefabricat. P8 260 216 476 28,9% 24,0% 26,4%
Aulari. Prefabricat. P9 471 411 882 52,3% 45,7% 49,0%
Beatriu de Pinós - A7 160 419 579 17,8% 46,5% 32,2%
Beatriu de Pinós - A8 166 220 386 18,4% 24,4% 21,4%
Gaspar M. Jovellanos AI01 279 247 525 30,9% 27,4% 29,2%
Gaspar M. Jovellanos AI02 482 591 1.072 53,5% 65,6% 59,6%
Gaspar M. Jovellanos AI03 334 492 826 37,1% 54,7% 45,9%
Gaspar M. Jovellanos AI04 300 376 675 33,3% 41,7% 37,5%
Gaspar M. Jovellanos AI05 471 415 886 52,3% 46,1% 49,2%
Gaspar M. Jovellanos AI06 189 161 350 20,9% 17,9% 19,4%
Guillem Cifre Bloc A - PC 308 188 496 34,2% 20,9% 27,5%
Guillem Cifre Bloc B - iMac  --- 20 20 0,0% 2,2% 1,1%
Mateu Orfila 1r pis 204 228 432 22,7% 25,4% 24,0%
Mateu Orfila planta baixa 273 304 576 30,3% 33,7% 32,0%
Sa Riera 195  195 21,7% 0,0% 10,8%
Total general 5.800 5.947 11.747 32,2% 33,0% 32,6%
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Comparant-ho amb els cursos anteriors: 
 

  2003-2004 2004-2005 2005-2006 
Aula Hores % reserva Hores % reserva Hores % reserva
A.Turmeda 1r pis. A48 764 42,4% 818 45,4% 480 26,7% 
A.Turmeda 2n pis. A35 907 50,4% 861 47,8% 1.043 58,0% 
A.Turmeda planta baixa. A7 836 46,4% 781 43,4% 1.084 60,2% 
A.Turmeda 3r pis. Linux 109 6,1% 412 22,9% 
Arxiduc L. Salvador 421 23,4% 288 16,0% 355 19,7% 
Aulari. Prefabricat P8   476 26,4% 
Aulari. Prefabricat P9 651 36,2% 770 42,8% 882 49,0% 
Beatriu Pinós - Aula 7 287 16,0% 458,3 25,5% 579 32,2% 
Beatriu Pinós - Aula 8 553 30,7% 492,4 27,4% 386 21,4% 
G. M. Jovellanos. AI01 111 6,1% 89,5 5,0% 525 29,2% 
G. M. Jovellanos. AI02 1.026 57,0% 917 50,9% 1.072 59,6% 
G. M. Jovellanos. AI03 618 34,3% 901 50,1% 826 45,9% 
G. M. Jovellanos. AI04 726 40,3% 813 45,2% 675 37,5% 
G. M. Jovellanos. AI05 370 20,6% 401,5 22,3% 886 49,2% 
G. M. Jovellanos. AI06 392 21,8% 147 8,2% 350 19,4% 
Guillem Cifre A-PC 1042 57,9% 867,2 48,2% 496 27,5% 
Guillem Cifre B-iMac 224 12,4% 6 0,3% 20 1,1% 
Mateu Orfila 1r pis 503 27,9% 351,3 19,5% 432 24,0% 
Mateu Orfila planta baixa 393 21,8% 731,3 40,6% 576 32,0% 
Sa Riera 215 11,9% 234,5 13,0% 195 10,8% 
  TOTAL 10.171 29,7% 10.160 28,2% 11.747 32,6% 

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

 
1 Q. 2 Q. Total 1 Q. 2 Q. Total

Campus Extens 28 127 155 0,5% 2,1% 1,3%
Entitats externes 22 198 220 0,4% 3,3% 1,9%
Escola Politècnica Superior 1.903 1.960 3.863 32,8% 33,0% 32,9%
Escola Universitària d’Infermeria Fisioteràpia 19 226 245 0,3% 3,8% 2,1%
Escola Universitària de Turisme 500 229 728 8,6% 3,8% 6,2%
Fac. Econòmiques Empresarials / EUE 
Empresarials 956 1.412 2.368 16,5% 23,7% 20,2%
Facultat d’Educació 84 53 136 1,4% 0,9% 1,2%
Facultat de Ciències 655 518 1.173 11,3% 8,7% 10,0%
Facultat de Dret 142 28 170 2,4% 0,5% 1,4%
Facultat de Filosofia i Lletres 141 290 431 2,4% 4,9% 3,7%
Facultat de Psicologia 686 386 1.072 11,8% 6,5% 9,1%
Formació PAS / Opos UIB / Automatrícula 515 45 560 8,9% 0,8% 4,8%
FUEIB/ Congressos FUGUIB 56 317 373 1,0% 5,3% 3,2%
SAC-ICE 95 36 131 1,6% 0,6% 1,1%
UOM  125 125 0,0% 2,1% 1,1%
TOTAL 5.800 5.947 11.747   
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Comparant-ho amb els cursos anteriors: 
 

 2003-2004 2004-2005 2005-2006 
Campus Extens 24 0,2% 26 0,3% 155 1,3%
Entitats externes 127 1,2% 99 1,0% 220 1,9%
Escola Politècnica Superior 3.024 29,7% 3.300 32,5% 3.863 32,9%
Escola Universitària d’Infermeria i 
Fisioteràpia 96 0,9% 216 2,1% 245 2,1%
Escola Universitària de Turisme 727 7,1% 654 6,4% 728 6,2%
Facultat Econòmiques i Empresarials / EUEE 2.057 20,2% 228 2,2% 2.368 20,2%
Facultat d’Educació 396 3,9% 1.441 14,2% 136 1,2%
Facultat de Ciències 1.239 12,2% 2.068 20,4% 1.173 10,0%
Facultat de Dret 56 0,6% 75 0,7% 170 1,4%
Facultat de Filosofia i Lletres 455 4,5% 449 4,4% 431 3,7%
Facultat de Psicologia 915 9,0% 824 8,1% 1.072 9,1%
Formació PAS / Opos UIB / Automatrícula 844 8,3% 517 5,1% 560 4,8%
FUEIB/ Congressos FUGUIB 75 0,7% 72 0,7% 373 3,2%
SAC-ICE 91 0,9% 76 0,7% 131 1,1%
UOM 47 0,5% 118 1,2% 125 1,1%
 10.171 10.160  11.747 
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Reserves a cada aula fetes pels Centres o altres entitats 
 

 
A. Turmeda 1r pis (Aula 48) 

1 Q. 2 Q. Total 1 Q. 2 Q. Total
Escola Politècnica Superior 247 202 449 100,0% 86,7% 93,5%
FUEIB/ Congressos FUGUIB  25 25 0,0% 10,7% 5,2%
UOM  6 6 0,0% 2,6% 1,2%
Total 247 233 480   
 
A. Turmeda 2n pis (Aula 9) 

1 Q. 2 Q. Total 1 Q. 2 Q. Total
Campus Extens  6 6 0,0% 0,9% 0,6%
Escola Politècnica Superior 378 634 1.012 100,0% 95,3% 97,0%
FUEIB/ Congressos FUGUIB  25 25 0,0% 3,8% 2,4%
Total 378 665 1.043   

 
A. Turmeda planta baixa (Aula 7) 

1 Q. 2 Q. Total 1 Q. 2 Q. Total
Campus Extens  12 12 0,0% 2,3% 1,1%
Entitats externes 14 25 39 2,5% 4,8% 3,6%
Escola Politècnica Superior 525 462 987 93,0% 89,0% 91,1%
Fac. Econòmiques i Empresarials / EUE Empresarials 26  26 4,5% 0,0% 2,4%
UOM  20 20 0,0% 3,9% 1,8%
Total 565 519 1.084  
 
A. Turmeda 3r pis Linux 

 1 Q. 2 Q. Total 1 Q. 2 Q. Total
Escola Politècnica Superior 266 132 398 100,0% 90,4% 96,6%
UOM  14 14 0,0% 9,6% 3,4%
Total 266 146 412   

 
Arxiduc Lluís Salvador 

1 Q. 2 Q. Total 1 Q. 2 Q. Total
Escola Universitària de Turisme 256 99 355 100% 100% 100%
Total 256 99 355   

 
Aulari. Prefabricat. P8 

1 Q. 2 Q. Total 1 Q. 2 Q. Total
Campus Extens 7 25 32 1,5% 6,1% 3,6%
Escola Politècnica Superior 218 366 584 46,2% 89,1% 66,2%
Facultat de Ciències 57 18 75 12,2% 4,4% 8,5%
Fac. Econòmiques Empresarials / EUE 
Empresarials 58  58 12,2% 0,0% 6,5%
Facultat de Filosofia i Lletres 16  16 3,3% 0,0% 1,8%
Facultat de Psicologia 116  116 24,6% 0,0% 13,2%
UOM  2 2 0,0% 0,5% 0,2%
Total 471 411 882   
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Aulari. Prefabricat. P9 

1 Q. 2 Q. Total 1 Q. 2 Q. Total
Campus Extens 2 24 26 0,8% 11,1% 5,5%
Escola Politècnica Superior 258 164 422 99,2% 75,9% 88,7%
Facultat de Filosofia i Lletres  2 2 0,0% 0,9% 0,4%
FUEIB/ Congressos FUGUIB  26 26 0,0% 12,0% 5,5%
Total 260 216 476   
 
Beatriu de Pinós - A7 

1 Q. 2 Q. Total 1 Q. 2 Q. Total
Campus Extens 9 28 37 5,6% 6,7% 6,4%
Entitats Externes  5 5 0,0% 1,2% 0,9%
Escola Politècnica Superior 2  2 0,9% 0,0% 0,3%
Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia 14 218 232 8,8% 52,0% 40,0%
Facultat d’Educació 3  3 1,9% 0,0% 0,5%
Facultat de Ciències 114 27 141 71,3% 6,4% 24,4%
Facultat de Filosofia i Lletres 15 106 121 9,1% 25,3% 20,8%
Facultat de Psicologia 4 2 6 2,5% 0,5% 1,0%
SAC-ICE  3 3 0,0% 0,7% 0,5%
UOM  30 30 0,0% 7,2% 5,2%
Total 160 419 579   
 
Beatriu de Pinós - A8 

1 Q. 2 Q. Total 1 Q. 2 Q. Total
Campus Extens 9 26 35 5,4% 11,8% 9,1%
Entitats externes  5 5 0,0% 2,3% 1,3%
Escola Politècnica Superior 9  9 5,4% 0,0% 2,3%
Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia 5 4 9 3,0% 1,7% 2,3%
Facultat d’Educació 10  10 6,0% 0,0% 2,6%
Facultat de Ciències 14 14 28 8,4% 6,3% 7,2%
Facultat de Filosofia i Lletres 67 140 207 40,1% 63,8% 53,6%
Facultat de Psicologia 20 1 21 12,0% 0,5% 5,4%
SAC-ICE 33  33 19,6% 0,0% 8,4%
UOM  30 30 0,0% 13,7% 7,8%
Total 166 220 386   
 
Gaspar M. Jovellanos AI01 

1 Q. 2 Q. Total 1 Q. 2 Q. Total
Entitats externes  20 20 0,0% 8,1% 3,8%
Facultat de Psicologia 32 3 35 11,5% 1,0% 6,6%
Formació PAS / Opos. UIB / Automatrícula 234  234 84,0% 0,0% 44,6%
FUEIB/ Congressos FUGUIB  14 14 0,0% 5,7% 2,7%
SAC-ICE 13 4 17 4,5% 1,6% 3,1%
Fac. Econòmiques Empresarials / EUE 
Empresarials  206 206 0,0% 83,6% 39,2%
Total 279 247 525   
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Gaspar M. Jovellanos AI02 
1 Q. 2 Q. Total 1 Q. 2 Q. Total

Entitats externes  24 24 0,0% 4,1% 2,2%
Escola Universitària de Turisme 16 62 78 3,3% 10,5% 7,3%
Facultat de Dret 5 7 12 1,0% 1,2% 1,1%
Facultat de Psicologia 111 90 201 23,1% 15,2% 18,8%
Formació PAS / Opos. UIB / Automatrícula 76 15 91 15,7% 2,5% 8,4%
FUEIB/ Congressos FUGUIB  4 4 0,0% 0,7% 0,4%
UOM  7 7 0,0% 1,1% 0,6%
Fac. Econòmiques Empresarials / EUE 
Empresarials 274 382 656 56,9% 64,7% 61,2%
Total 482 591 1.072   
 
Gaspar M. Jovellanos AI03 

1 Q. 2 Q. Total 1 Q. 2 Q. Total
Entitats externes 8 28 36 2,4% 5,7% 4,4%
Escola Universitària de Turisme 168  168 50,2% 0,0% 20,3%
Facultat de Dret 5 13 18 1,5% 2,6% 2,2%
Facultat de Psicologia 111 90 201 33,3% 18,3% 24,3%
Formació PAS / Opos. UIB / Automatrícula 10  10 3,0% 0,0% 1,2%
FUEIB/ Congressos FUGUIB 24 28 52 7,2% 5,7% 6,3%
Fac. Econòmiques Empresarials / EUE Empresarials 8 333 341 2,4% 67,7% 41,3%
Total 334 492 826   
 
Gaspar M. Jovellanos AI04 

1 Q. 2 Q. Total 1 Q. 2 Q. Total
Campus Extens  6 6 0,0% 1,6% 0,9%
Entitats externes  24 24 0,0% 6,4% 3,6%
Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia  4 4 0,0% 1,1% 0,6%
Escola Universitària de Turisme 38 68 106 12,7% 18,1% 15,7%
Facultat d’Educació 34  34 11,4% 0,0% 5,0%
Facultat de Dret 1 2 3 0,3% 0,5% 0,4%
Facultat de Filosofia i Lletres 2  2 0,7% 0,0% 0,3%
Facultat de Psicologia 54 51 105 18,0% 13,6% 15,6%
FUEIB/ Congressos FUGUIB 26 68 93 8,5% 18,0% 13,8%
Fac. Econòmiques Empresarials / EUE 
Empresarials 145 153 298 48,4% 40,7% 44,1%
Total 300 376 675   

 

Gaspar M. Jovellanos AI05 
1 Q. 2 Q. Total 1 Q. 2 Q. Total

Entitats externes  20 20 0,0% 4,8% 2,3%
Escola Universitària de Turisme 22  22 4,7% 0,0% 2,5%
Facultat de Ciències  8 8 0,0% 1,9% 0,9%
Facultat de Dret 1 6 7 0,2% 1,4% 0,8%
Facultat de Filosofia i Lletres 2  2 0,4% 0,0% 0,2%
Facultat de Psicologia  28 28 0,0% 6,7% 3,2%
FUEIB/ Congressos FUGUIB  15 15 0,0% 3,6% 1,7%
Fac. Econòmiques Empresarials / EUE 
Empresarials 446 338 784 94,7% 81,4% 88,5%
Total 471 415 886   
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Gaspar M. Jovellanos AI06 

1 Q. 2 Q. Total 1 Q. 2 Q. Total
Entitats externes  23 23 0,0% 14,0% 6,4%
Facultat de Dret 130  130 69,0% 0,0% 37,2%
Facultat de Filosofia i Lletres 5  5 2,4% 0,0% 1,3%
Formació PAS / Opos. UIB / Automatrícula  10 10 0,0% 6,2% 2,9%
FUEIB/ Congressos FUGUIB 6 113 119 3,2% 69,9% 33,9%
SAC-ICE 48  48 25,5% 0,0% 13,7%
UOM  16 16 0,0% 9,9% 4,6%
Total 189 161 350   
 
Guillem Cifre Bloc A - PC 

1 Q. 2 Q. Total 1 Q. 2 Q. Total
Campus Extens 1   1 0,3% 0,0% 0,2%
Facultat d’Educació 37 33 70 11,9% 17,5% 14,0%
Facultat de Ciències 6 14 20 2,0% 7,4% 4,0%
Facultat de Filosofia i Lletres 26  26 8,5% 0,0% 5,2%
Facultat de Psicologia 238 121 359 77,4% 64,4% 72,5%
Formació PAS / Opos. UIB / Automatrícula  20 20 0,0% 10,6% 4,0%
Total 308 188 496   

 
Guillem Cifre Bloc B - iMac 

 1 Q. 2 Q. Total 1 Q. 2 Q. Total
Facultat de Psicologia NP 20 20 NP 100% 100%
Total 20 20   
 
Mateu Orfila 1r pis 

 1 Q. 2 Q. Total 1 Q. 2 Q. Total
Entitats externes  12 12 0,0% 5,3% 2,8%
Escola Politècnica Superior 1  1 0,5% 0,0% 0,2%
Facultat de Ciències 203 149 351 99,5% 65,0% 81,3%
Facultat de Filosofia i Lletres  42 42 0,0% 18,5% 9,8%
SAC-ICE  26 26 0,0% 11,2% 5,9%
Total 204 228 432   

 
Mateu Orfila planta baixa 

1 Q. 2 Q. Total 1 Q. 2 Q. Total
Entitats externes  12 12 0,0% 4,0% 2,1%
Facultat de Ciències 261 289 550 95,8% 95,1% 95,4%
Facultat de Filosofia i Lletres 10  10 3,5% 0,0% 1,7%
SAC-ICE 2 3 5 0,7% 1,0% 0,9%
Total 273 304 576   

 
Sa Riera 

1 Q. 2 Q. Total 1 Q. 2 Q. Total
Formació PAS / Opos. UIB / Automatrícula 195 195 100%  100%
Total 195 0 195   
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Reserves fetes pels Centres o altres entitats a cada aula 

 
Escola Politècnica Superior 

1 Q. 2 Q. Total
A. Turmeda 1r pis (Aula 48) 247 202 449
A. Turmeda 2n pis (Aula 9) 378 634 1012
A. Turmeda 3r pis- Linux 266 132 398
A. Turmeda planta baixa (Aula 7) 525 462 987
Aulari. Prefabricat. P8 258 164 422
Aulari. Prefabricat. P9 218 366 584
Beatriu de Pinós - A7 2  2
Beatriu de Pinós - A8 9  9
Mateu Orfila 1r pis 1  1
Total 1.903 1.960 3.863

 
 

Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia 
1 Q. 2 Q. Total

Beatriu de Pinós - A7 14 218 232
Beatriu de Pinós - A8 5 4 9
Gaspar M. Jovellanos AI04  4 4
Total 19 226 245
 
Escola Universitària de Turisme 
 1 Q. 2 Q. Total
Arxiduc Lluís Salvador 256 99 355
Gaspar M. Jovellanos AI02 16 62 78
Gaspar M. Jovellanos AI03 168  168
Gaspar M. Jovellanos AI04 38 68 106
Gaspar M. Jovellanos AI05 22  22
Total 500 229 728

 
Facultat d’Educació 
 1 Q. 2 Q. Total
Beatriu de Pinós - A7 3   3
Beatriu de Pinós - A8 10  10
Gaspar M. Jovellanos AI04 34  34
Guillem Cifre Bloc A - PC 37 33 70
Guillem Cifre Bloc B - iMac  20 20
Total 84 53 136
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Facultat de Ciències 
 1 Q. 2 Q. Total
Aulari. Prefabricat. P9 57 18 75
Beatriu de Pinós - A7 114 27 141
Beatriu de Pinós - A8 14 14 28
Gaspar M. Jovellanos AI05  8 8
Guillem Cifre Bloc A - PC 6 14 20
Mateu Orfila 1r pis 203 149 351
Mateu Orfila planta baixa 261 289 550
Total 655 518 1173

 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials / EUE Empresarials 

1 Q. 2 Q. Total
A. Turmeda P Baixa (Aula 7) 26   26
Aulari. Prefabricat. P9 58  58
Gaspar M. Jovellanos AI01  206 206
Gaspar M. Jovellanos AI02 274 382 656
Gaspar M. Jovellanos AI03 8 333 341
Gaspar M. Jovellanos AI04 145 153 298
Gaspar M. Jovellanos AI05 446 338 784
Total 956 1412 2368
 
Facultat de Dret 

1 Q. 2 Q. Total
15 - Gaspar M. Jovellanos AI02 5 7 12
16 - Gaspar M. Jovellanos AI03 5 13 18
17 - Gaspar M. Jovellanos AI04 1 2 3
18 - Gaspar M. Jovellanos AI05 1 6 7
19 - Gaspar M. Jovellanos AI06 130  130
Total 142 28 170

 
Facultat de Filosofia i Lletres 

1 Q. 2 Q. Total
Aulari. Prefabricat. P8  2 2
Aulari. Prefabricat. P9 16  16
Beatriu de Pinós - A7 15 106 121
Beatriu de Pinós - A8 67 140 207
Gaspar M. Jovellanos AI04 2  2
Gaspar M. Jovellanos AI05 2  2
Gaspar M. Jovellanos AI06 5  5
Guillem Cifre Bloc A - PC 26  26
Mateu Orfila 1r pis  42 42
Mateu Orfila Planta Baixa 10  10
Total 141 290 431
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Facultat de Psicologia 

1 Q. 2 Q. Total
Aulari. Prefabricat. P9 116   116
Beatriu de Pinós - A7 4 2 6
Beatriu de Pinós - A8 20 1 21
Gaspar M. Jovellanos AI01 32 3 35
Gaspar M. Jovellanos AI02 111 90 201
Gaspar M. Jovellanos AI03 111 90 201
Gaspar M. Jovellanos AI04 54 51 105
Gaspar M. Jovellanos AI05  28 28
Guillem Cifre Bloc A - PC 238 121 359
Total 686 386 1072

 
Formació PAS / Opos UIB / Automatrícula 

1 Q. 2 Q. Total
Gaspar M. Jovellanos AI01 234   234
Gaspar M. Jovellanos AI02 76 15 91
Gaspar M. Jovellanos AI03 10  10
Gaspar M. Jovellanos AI06  10 10
Guillem Cifre Bloc A - PC  20 20
Sa Riera 195  195
Total 515 45 560
 
FUEIB / Congressos FUGUIB 

1 Q. 2 Q. Total
A. Turmeda 1r pis (Aula 48)  25 25
A. Turmeda 2n pis (Aula 9)  25 25
Aulari. Prefabricat. P8  26 26
Gaspar M. Jovellanos AI01  14 14
Gaspar M. Jovellanos AI02  4 4
Gaspar M. Jovellanos AI03 24 28 52
Gaspar M. Jovellanos AI04 26 68 93
Gaspar M. Jovellanos AI05  15 15
Gaspar M. Jovellanos AI06 6 113 119
Total 56 317 373

 
Campus Extens 
 1 Q. 2 Q. Total
A. Turmeda 2n pis (Aula 9)  6 6
A. Turmeda planta baixa (Aula 7)  12 12
Aulari. Prefabricat. P8 2 24 26
Aulari. Prefabricat. P9 7 25 32
Beatriu de Pinós - A7 9 28 37
Beatriu de Pinós - A8 9 26 35
Gaspar M. Jovellanos AI04  6 6
Guillem Cifre Bloc A - PC 1  1
Total 28 127 155
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Entitats externes 
 1 Q. 2 Q. Total
A. Turmeda P Baixa (Aula 7) 14 25 39
Beatriu de Pinós - A7  5 5
Beatriu de Pinós - A8  5 5
Gaspar M. Jovellanos AI01  20 20
Gaspar M. Jovellanos AI02  24 24
Gaspar M. Jovellanos AI03 8 28 36
Gaspar M. Jovellanos AI04  24 24
Gaspar M. Jovellanos AI05  20 20
Gaspar M. Jovellanos AI06  23 23
Mateu Orfila 1r pis  12 12
Total 22 198 220

 
SAC-ICE 

1 Q. 2 Q. Total
Beatriu de Pinós - A7  3 3
Beatriu de Pinós - A8 33  33
Gaspar M. Jovellanos AI01 13 4 17
Gaspar M. Jovellanos AI06 48  48
Mateu Orfila 1r pis  26 26
Mateu Orfila planta baixa 2 3 5
Total 95 36 131

 
UOM 
 2 Q. Total
A. Turmeda 1r pis (Aula 48) 6 6
A. Turmeda 3r pis- Linux 14 14
A. Turmeda planta baixa (Aula 7) 20 20
Aulari. Prefabricat. P9 2 2
Beatriu de Pinós - A7 30 30
Beatriu de Pinós - A8 30 30
Gaspar M. Jovellanos AI02 7 7
Gaspar M. Jovellanos AI06 16 16
Total 125 125
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Impressions a les aules 
 
El febrer del passat curs es van eliminar les impressores de les aules d’informàtica i les impressions 
des d’aleshores s’envien a les copisteries. Avui encara no és possible imprimir, ni controlar els 
accessos, des de les dues aules de Macintosh i la de Linux, però s’està fent feina per poder-ho fer 
tot d’una que sigui possible.  
El mes de novembre es va ampliar aquest sistema a la copisteria del Ramon Llull i el mes d’abril a 
la de l’Arxiduc Lluís Salvador. Ara es cobreixen totes les copisteries del campus. Les xifres per 
mesos i copisteries d’impressions registrades són les següents: 
 

  Jovellanos M. Orfila A. Turmeda G. Cifre Arxiduc L. S. R. Llull Total
octubre 101.201 28.499 53.068 66.167   248.935

novembr
e 75.139 21.301 35.321 49.301 150 181.212

desembre 47.388 19.049 24.026 24.436 2.109 117.008
gener 84.254 24.080 40.138 38.645 3.562 190.679

febrer 78.052 27.360 40.701 24.912 1.272 172.297
març 116.528 31.776 50.440 50.819 3.824 253.387
abril 63.560 19.880 24.848 18.668 1.009 3.553 131.518
maig 118.412 43.222 69.586 41.783 10.216 6.856 290.075

 TOTAL 684.534 215.167 338.128 314.731 11.225 21.326 1.585.111
 
 
Comparant les xifres impreses amb les dels cursos anteriors veurem que la xifra s’ha estabilitzat 
força, però cal esmentar que el curs passat fou de transició, ja que varen “conviure” els dos 
sistemes, el d’impressores a les aules i el d’imprimir a les copisteries. 
 

1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 
1.017.209 1.438.728 2.106.933 2.422.523 2.202.844 1.345.955 1.585.111 
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Dotació econòmica en beques de col·laboració 
 
La dotació econòmica de cada beca d’alumne col·laborador d’aules d’informàtica és de 3.465 €, en 
front dels 3.300 € del curs passat, un increment del 5%. La col·laboració establerta és de 25 hores 
setmanals durant 11 mesos.  
 
En total s’han concedit 39 beques: 

– Dues beques per a cada una de les 20 aules d’informàtica, excepte per a les 6 aules del 
Jovellanos a les quals només se li han assignat 8 beques per a les 6 aules, en lloc de 12. 
Això fa un total de 36 beques. Una beca s’ha repartit entre dues aules: durant el primer 
quadrimestre el Guillem Colom i pel segon quadrimestre el Guillem Cifre Bloc B. 

– Dues beques per a la sala de la biblioteca del Jovellanos. 
– Una beca de 20 hores setmanals per a les aules d'Hoteleria. 

 
Això fa un total de 131.670 €. 
 
Comparant-ho amb els darrers anys: 
 

 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
beques 27 35 39 41 39

dotació beca 3.300 € 3.300 € 3.300 € 3.300 € 3.465 €
dotació total 81.978 € 114.800 € 119.300 € 137.900 € 134.442 €
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Alumnes col·laboradors  
 
Les 39 beques de col·laboració s’han repartit entre 50 alumnes. 
 
NOM DNI DATA INICI DATA FINAL
Amengual Roig, Julià Lluís 43147519-W 1/10/05  
Bauzá de Mirabó, José Maria 43130659 1/10/04  
Bosch Uuttu, Gabriela 43175250-H 15/10/05  
Cano Campos, Mariluz 43111884-V 1/10/04 31/12/05 
Casado Férez, Marcos 43115886-V 1/10/04  
Clar Matheu, Laura 43174501-M 1/10/04  
Coll Capó, Fco. Javier 43156560-G 1/10/05 8/6/06 
Conde Geli, Antonio 43143757-N 1/10/04  
Díaz Reviriego, Ricardo 46953636-X 22/11/05  
Diz Pons, Mónica 43113644-Y 15/10/04 31/3/06 
Fau Pons, Marc 43.159.603-B 1/3/06  
Ferrá Arbós, Antonio 43131292-J 1/11/01 31/3/06 
Ferrer Sbert, Víctor 43133268-B 1/10/04  
Gallardo Garrido, José Manuel 46951165-T 1/10/05  
Garrido Muñoz, Alberto 43122125-T 1/4/03  
Gelabert Villanueva, Oscar 43116331-W 1/10/01  
Gili Mulet, Marc 43147764-V 15/10/05 20/1/06 
Ginard Reyes, Joan Antoni 43115778-R 1/6/04  
Guiu Moreno, Joana Maria 43534826-N 1/10/05  
Huarcaya Azañón, Victor 43122369 -Z 1/10/03  
Ibars López, Ester 43171977-B 1/10/05  
Juan Calafat, Jaume 43118201-D 1/10/03  
Lopera Cuenca, Victor 43151423-L 2/3/05  
López Rodríguez, Elena 43140657-V 1/10/01  
López Rodríguez, Humberto 44327850-L 1/10/02  
Lozano Maya, Mercedes 43147258-V 26/4/05  
Madroñal Sánchez, David 43119367W 1/4/06  
Maestre Lucas, Francisco 43152286-P 1/10/02 1/12/05 
Magaña Miró, Maria Cristina 43156201-J 1/4/04  
Marín Schaschke, Daniel 43142378 15/5/06  
Mas Riera, Maria Antonia 43173437-E 1/4/06  
Mendoza Duran, José Carlos 43148029-Y 1/10/04  
Mendoza Duran, Marta 43148028-M 1/3/05 8/5/06 
Mestre Mora, Francisca 43160344-Q 1/4/06  
Oton Comas, Carlos Gustavo 43131389-H 15/4/02  
Pons Pons, Jaime 43097955 1/10/04  
Ribot Rul·lan, Clara 43.155625-N 7/6/06  
Riera Sánchez, Gabriel Ángel 37342708-T 13/4/05 13/5/06 
Rodríguez Caamaño, Maria 43152973-M 1/11/05  
Salinas Bueno, Iñaki 43157824-A 20/2/06  
Sandigo Fiol, Alejandro 43144759-W 1/11/05  
Sansalvador Vanrell, Marc 43124994-V 1/10/03  
Sastre Sanz, Daniel 43142470-J 23/1/06  
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Sillero Perles, Antonio 53491065-B 1/1/05  
Sobrino Beltrán, Alejandro 43132352-S 15/10/04  
Socías Gost, Martí 37339560-A 1/10/04  
Thomas Moyá, Gabriel Juan 43242378 8/5/06  
Torrisi, Antonella X-1838385H 28/11/05 15/2/06 
Vicedo Prats, Francisco José 41461427-V 1/10/02  
Villalonga Miró, Antonio 43133221-X 1/2/05  
 
La data de final buida indica que avui dia continuen com a col·laboradors. 
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Necessitats i línies de treball per al curs 2006-2007 
 
 
Canvis als servidors 
 
Com s’ha comentat en l’apartat d’equipament disponible a les aules, actualment hi ha diversos 
servidors: un servidor central en cluster, un servidor de llicències de software i dos servidors de 
fitxers per emmagatzemar dades dels alumnes. Aquestes màquines desapareixeran el proper curs. 
Es canviarà el cluster del servidor principal. Es crearan tres nodes virtuals amb Windows 2003 
Server sobre els servidors DELL PowerEdge 2650/2850 existents al CTI. Això permetrà donar un 
servei molt més segur i eficient i, en cas de fallada, tenir un temps recuperació més baix. 
 
 
Aprovació del reglament 
 
Ja dins el curs passat es va presentar un esborrany de reglament de funcionament de les aules 
d’informàtica. Seria interessant que estigués aprovat pel Consell de Direcció i pel Consell de 
Govern, si escau, abans del començament del nou curs. 
 
 
Intranet per als alumnes col·laboradors 
 
Crearem una Intranet pròpia de les aules d’informàtica accessible als alumnes col·laboradors. Hi 
muntarem l’eina col·laborativa Microsoft SharePoint, que ve incorporada amb el Windows 2003 
Server. A través d’aquesta, els col·laboradors podran tenir documents compartits, s’hi incorporarà 
un accés a l’entorn JIRA per donar d’alta i fer un seguiment de les incidències i avaries de les 
aules, etc. 
 
 
Renovació d’ordinadors 
 
Com s’ha comentat abans, durant aquest curs s’han renovat cinc aules d’ordinadors, en total 102 
ordinadors. Dins aquest curs compleixen quatre anys el 65,7% dels ordinadors de les aules. 
Concretament els COMPAQ EVO 300 que es compraren quan es va inaugurar el Jovellanos i que 
renovaren també les aules del Mateu Orfila, a més dels APD que es compraren en un concurs per a 
dues aules de l’Anselm Turmeda, Aulari Prefabricat, Sa Riera i Guillem Cifre. En total són 350 
ordinadors. 
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Aquest informe l’han elaborat Albert Clar, amb dades obtingudes per ell mateix, i Simón Genestra, 
Xavier Bonet i Xema Gilabert. 
 
Palma, 14 de juny de 2006 
 
Albert Clar Matheu 
Coordinador d’aules d’informàtica 
Centre de Tecnologies de la Informació 
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9.15 Comissió per al seguiment dels serveis contractats 
 
RESULTATS OBTINGUTS A LES BÚSTIES DE SUGGERIMENTS (de 01-06-98 
a 31-05-06) 
 
Per Acord normatiu del dia 31 de març de 1998 es creà la comissió per al seguiment dels serveis 
contractats per la Universitat, presidida pel vicerector d’Infraestructures i Medi Ambient. Les seves 
funcions són: 

— Canalitzar les queixes i els suggeriments 
— Objectivar-los 
— Conèixer els punts de millora de cada un dels serveis (definir-ne els riscs i punts crítics) 
— Dissenyar sistemes d’autoavaluació i autocorrecció per als serveis 
— Comprovar el funcionament d’aquests sistemes 
— Proposar modificacions a les clàusules dels contractes 

 
La gestió de les bústies de suggeriments ha estat a càrrec de personal tècnic de l’Oficina de Planificació i 
Prospectiva, fins al nomenament, el 21 d’octubre de 2003, de l’inspector de qualitat i concessionaris, 
dependent del vicerector de Planificació Economicoadministrativa. 
 
 
1. UTILITZACIÓ DE LES BÚSTIES 
 

Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % Nre. %

TOTAL ASSUMPTES 1.817 100 1.281 100 1.270 100 891 100 662 100 361 100 657 100 264 100

PER TIPUS DE BÚSTIA
A LES BÚSTIES FÍSIQUES    1.623 89,3 1.007 78,6 1.059 83,4 796 89,3 622 94,0 312 86,4 523 79,6 184 69,7
A LA BÚSTIA WEB    194 10,7 274 21,4 211 16,6 95 10,7 40 6,0 49 13,6 134 20,4 80 30,3

PER TIPUS D'USUARI
ESTUDIANTS    1.249 68,7 885 69,1 967 76,1 740 83,1 582 87,9 310 85,9 523 79,6 199 75,4
PAS    262 14,4 166 13,0 140 11,0 51 5,7 23 3,5 23 6,4 58 8,8 45 17,0
PDI    156 8,6 117 9,1 107 8,4 59 6,6 25 3,8 14 3,9 51 7,8 11 4,2
ALTRES    27 1,5 39 3,0 11 0,9 10 1,1 8 1,2 2 0,6 20 3,0 5 1,9
NS/NC    123 6,8 74 5,8 45 3,5 31 3,5 24 3,6 12 3,3 5 0,8 4 1,5

PER MOTIUS
FELICITACIÓ    72 4,0 28 2,2 28 2,2 9 1,0 10 1,5 8 2,2 13 2,0 3 1,1
QUEIXA    1.634 89,9 1.189 92,8 1.197 94,3 848 95,2 609 92,0 341 94,5 599 91,2 233 88,3
SUGGERIMENT    111 6,1 64 5,0 45 3,5 34 3,8 43 6,5 12 3,3 45 6,8 28 10,6

% IDENTIFICACIÓ
TOTAL COMUNICACIONS 1.177 785 731 564 429 233 281 129
NOM 391 33,2 235 29,9 222 30,4 228 40,4 162 37,8 74 31,8 85 30,2 34 26,4
e-MAIL 104 8,8 116 14,8 109 14,9 114 20,2 78 18,2 45 19,3 55 19,6 30 23,3
TELÈFON 255 21,7 159 20,3 176 24,1 148 26,2 112 26,1 43 18,5 64 22,8 18 14,0
ADREÇA 10 0,9 11 1,5 12 1,6 15 2,7 14 3,2 8 3,5 11 3,9 3 2,4

2003-04 2004-052001-02 2005-061999-00 2000-01 2002-031998-99

 
 
— Quant a participació, 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 baixada molt evident el curs 2002-2003, encara 
molt més cridanera el curs 2003-2004, i un increment el 2004-2005 que rompia la tendència 
generalitzada, que ha arribat a un mínim el 2005-2006. La primera interpretació és la possible 
existència d’un cert desengany en veure que els fets denunciats no són corregits de manera 
immediata. 

 
— De l’evolució dels motius es desprèn una tendència estable a utilitzar les bústies com a canal de 

queixa, mentre que s’ha anat incrementant la introducció de suggeriments. 
 
A continuació s’inclouen les representacions gràfiques extretes de la taula anterior, per tal de permetre’n 
una anàlisi més còmoda. Les principals conclusions, evidents a les xifres de la taula i a les gràfiques de 
les pàgines següents, són: 
 
— Els trets principals de la campanya 2005-2006 són: 

— El descens considerable en la utilització de les bústies, tant respecte a l’any anterior com a tota 
l’evolució des que entraren en funcionament. 

— La màxima utilització de la bústia electrònica, a través de la pàgina web, que ha assolit un 30,3 
per cent. 

— Hi ha hagut un increment progressiu de l’ús per part del PAS, i una minva de la participació —
sobretot— dels estudiants. 
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— Han minvant les felicitacions  recordem que la bústia s’utilitza menys  i s’han incrementat 
molt els suggeriments. 

— De manera coherent amb la resta de dades, s’ha substituït la identificació mitjançant telèfon pel 
correu electrònic. 

— A continuació s’inclouen uns gràfics que reflecteixen les dades de la taula anterior: 
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NOM 391 235 222 228 162 74 85 34
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2. RESUM CONJUNT DE TOTS ELS SERVEIS 
 
— La gràfica següent presenta el total d’incidències per a cada servei, la campanya 2005-2006: 
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RESUM CONJUNT DE TOTS ELS SERVEIS. TOTALS PER MOTIUS
DE 1 DE JUNY 2005 A 31 DE MAIG 2006
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— Els serveis que abasten queixes que superen el 5 per cent del total són sis (vegeu el gràfic següent), 

per aquest ordre: bars i menjadors, fotocòpies, manteniment, ensenyament, aules d’informàtica i 
«altres UIB».  

— Han de tenir-se en compte diversos punts: 
— És esperable rebre més queixes sempre dels bars i menjadors (95), però cal tenir en compte, 

també, la diversificació d’oferta de què es disposa, la qual cosa es reflecteix en el repartiment 
d’aquestes queixes entre els diferents centres: Anselm Turmeda (37) i Son Lledó (27) reuneixen 
el 67,37 per cent de les queixes. D’aquestes, les principals són per mal servei (19), sol·licitud de 
nou servei, principalment terrasses (16) i preu elevat (11). Cal recordar que és un servei que 
comporta la ingesta i és d’utilització quasi quotidiana, i a més, és de pagament. 

— Les fotocòpies reben 23 queixes, majoritàriament per mal servei (9) i pel preu (5). 
— Les queixes de manteniment (22) responen a qüestions relacionades amb la climatització dels 

espais (11), i amb la sol·licitud d’intervencions de manteniment i reparació (5), quan la bústia no 
és el vehicle adient per a això. 

— Hi ha hagut un increment de queixes sobre l’ensenyament (19) molt diverses: sobre mal servei 
(6), diversos (6) i d’altres.  

SERVEIS AMB MÉS ALTA INCIDÈNCIA (més del 5% del total)
1 DE JUNY DE 2005 - 31 DE MAIG DE 2006

BARS I MENJADORS; 35,98

FOTOCÒPIES; 8,71

MANTENIMENT; 8,33

ENSENYAMENT; 7,20

BÚSTIES; 2,27

SEGURETAT I VIGILÀNCIA; 0,76

PUNT D'ATENCIÓ MÈDICA; 0,38

ADMINISTRACIÓ; 0,38

PERSONALS; 0,76

BIBLIOTEQUES; 2,65

RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA; 0,38

LLIBRERIA CAMPUS; 0,38

Otros; 27,65

NETEJA; 1,14

TELÈFONS PÚBLICS; 3,03

MÀQUINES EXPENEDORES; 3,03

JARDINERIA; 3,79

CAMPUS; 4,17

EMT; 4,55
ALTRES UIB; 5,68

AULES INFORMÀTICA; 6,44
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— El gràfic següent representa l’evolució dels assumptes tractats per a cada un dels serveis, al llarg 
dels darrers tres anys, és a dir, des de l’1 de juny de 2003 fins al 31 de maig de 2006. 
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— Veient l’evolució dels serveis més afectats aquesta darrera campanya 2005-2006 i al llarg dels anys, 
veiem una modificació de la prevalença a la gràfica següent: minva progressivament la prevalença de 
bars i menjadors; hi ha un descens marcat sobre campus i màquines expenedores el 2000-2001 i 
després tornen a 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, ara, varen 
millorar tot d’una el curs següent.  
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BARS I MENJADORS FOTOCÒPIES MANTENIMENT ENSENYAMENT AULES INFORMÀTICA ALTRES UIB

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D'ASSUMPTES EN ELS SERVEIS MÉS AFECTATS (1998-99 - 2005-06)

1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06  
 

— La gestió de bars i menjadors ha anat minvant progressivament les queixes per l’aplicació 
constant de millores, i sobretot, per la diversificació de l’oferta. Precisament el petit increment 
en les darreres campanyes coincideix amb la deixadesa en el servei coincidint amb la partida 
d’un dels antics concessionaris.  

— Pel que fa a la reprografia, des del canvi de concessionari es va produir una baixada molt 
considerable de queixes. L’increment darrer coincideix amb el canvi en el sistema de gestió de 
les còpies a les aules d’informàtica, que passaren de ser gratuïtes a ser impreses i cobrades en 
aquest servei. 

— El servei de manteniment ha anat millorant contínuament. 
— L’ensenyament ha millorat considerablement des del curs 2000-2001. 
— Les aules d’informàtica reflecteixen la insatisfacció que hi havia quan no es podien obtenir 

impressions a les aules, i més tard el pas a cobrar-les a través del servei de copisteria. 
 
— Pel que fa als motius de queixa, 194 (73,48%) queixes es refereixen a tan sols 8 motius, que suposen 

cada un més del 5% del total, mentre que 70 (26,52%) queixes corresponen a altres 14. 
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MOTIUS AMB MÉS ALTA INCIDÈNCIA (més del 5%)
1 DE JUNY DE 2005 - 31 DE MAIG DE 2006

MAL SERVEI
20,5%

SOL·LICITA NOU SERVEI
14,0%

DIVERSOS
7,6%

MALA GESTIÓ M.AMBIENT
7,2%

PREU ALT
6,4%

AVARIES-REPARACIÓ
6,4%

MALA GESTIÓ
6,1%

DEFECTE INSTAL·LACIONS
5,3%

 
 
— El gràfic següent presenta la incidència dels diferents motius per al conjunt de serveis, en aquesta 
darrera campanya.  
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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 
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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 1998-2006. 
— Taula comparativa de cada una de les campanyes i conjunt 1998-2006 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 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 Rectorat 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 2005 – MAIG DE 2006 
 
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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9.16. CORAL UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 
Sota la direcció del senyor Joan Company, ha continuat les tasques habituals amb 
l’estructuració següent: 
 Coral Universitat de les Illes Balears 
 Corals Infantils de Joventuts Musicals 
 Coral Juvenil de Joventuts Musicals 
 Cor de Mestres Cantaires 
 Orfeó Universitat de les Illes Balears 
 Poema Harmònic 
 AMCUIB 
 
SETEMBRE 2005 
DATA LLOC MOTIU PARTICIPANTS 
29/09/05 Sala d’actes. Son 

Lledó. UIB 
Obertura de curs Corals de la UIB 

 
OCTUBRE 2005 
DATA LLOC MOTIU PARTICIPANTS 
22/10/05 Basílica de Sant 

Francesc de Palma 
Concert commemoratiu 
del 75è aniversari de la 
Confraria Joventut 
Seràfica. 1a. audició a 
Espanya de Mirror of 
perfection, de Richard 
Blackford 

Coral i Orfeó Universitat 
de les Illes Balears, els 
Nins Cantors de Sant 
Francesc i Sa Nova, Jove 
Orquestra de les Balears 

 
NOVEMBRE 2005 
DATA LLOC MOTIU PARTICIPANTS 
05/11/05 Auditori del 

Conservatori de Palma 
Concert. Oratori El 
Messies de G. F. 
Haendel 

Coral Universitat de les 
Illes Balears i Orquestra 
Barroca de Mallorca 

 
 
DESEMBRE 2005 
DATA LLOC MOTIU PARTICIPANTS 
11/12/05 Auditòrium. Palma Concert de 

Nadal de la UIB
Totes les corals de la UIB 

21/12/05 Auditòrium. Palma Concert de La Caixa. 
“El Messies 
participatiu” 

Coral i Orfeó Universitat 
de les Illes Balears, 
Orquestra Simfònica de 
les Balears 

22/12/05 Auditòrium. Palma Concert de La Caixa. 
“El Messies 
participatiu” 

Coral i Orfeó Universitat 
de les Illes Balears, 
Orquestra Simfònica de 
les Balears 

 
GENER 2006 
DATA LLOC  MOTIU PARTICIPANTS 
12/01/06 Son Lledó Doctor Honoris Causa Totes les corals de la UIB 
Del 13/01 al 9/04/06 Edifici Sa Riera V Taller Orquestral 

Infantils 
Nins i nines de 8 a 16 anys

 



 
MARÇ 2006 
DATA LLOC  MOTIU PARTICIPANTS 
16/03/06 Església del Socors. 

Palma  
Concert CXXV 
aniversari Societat 
Arqueològica Lul⋅liana

Coral Universitat de les 
Illes Balears 

 
ABRIL 2006 
DATA LLOC  MOTIU PARTICIPANTS 
1/04/06 Es Burotell. Calvià  Diada amb 

assaigs 
V Taller Orquestral Infantil 

4/04/06 Auditori del Conservatori. 
Palma  

Concert Orpheon Consort de Viena i 
Coral Universitat de les Illes 
Balears  

7/04/06 IES Ramon Llull. Palma  Concert 
pedagògic 

V Taller Orquestral Infantil 

8/04/06 Convent de Sant 
Domingo. Manacor  

Concert. La 
Caixa 

Coral Universitat de les Illes 
Balears 

9/04/06 Parròquia de Sant Joan 
Baptista. Calvià 

Concert. La 
Caixa 

Coral Universitat de les Illes 
Balears 

9/04/06 Auditori de Sa Màniga. 
Cala Millor  

Concert de 
cloenda 

V Taller Orquestral Infantil 

 
MAIG 2006 
DATA LLOC  MOTIU PARTICIPANTS 
5/05/06 Església de Sant Felip 

Neri. Palma 
Festival Coral de 
Primavera 

Orfeó Universitat de les 
Illes Balears 

6/05/06 Església de Sant Jeroni. 
Palma 

Festival Coral de 
Primavera 

Cor de Mestres Cantaires 

7/05/06 Claustre del Monestir 
de la Real. Palma  

Festival Coral de 
Primavera 

Cor de la UOM 

7/05/06 Església de Ses Salines. 
Ses Salines 

Concert Intercanvi 
amb la Coral Ses 
Salines 

Cor de Pares i Mares 

11/05/06 Sala d’actes. Son Lledó. 
UIB 

Honoris Causa Corals de la UIB 

11/05/06 Auditòrium. Palma Concert de cloenda 
de la temporada de 
l’OSB 

Orquestra Simfònica de 
les Balears (OSB) i Coral 
Universitat de les Illes 
Balears 

20/05/06 Parròquia de Sant 
Domingo. Inca 

Concert. La Caixa Coral Universitat de les 
Illes Balears 

21/05/06 Auditòrium de Sa 
Màniga. Cala Millor 

Concert. Consell de 
Mallorca 

Camerata Instrumental de 
la UIB i Coral Universitat 
de les Illes Balears 

26/05/06 Auditori del 
Conservatori. Palma 

X Aniversari de la 
FUE 

Camerata Instrumental de 
la UIB i Coral Universitat 
de les Illes Balears 

 



JUNY 2006 
DATA LLOC  MOTIU PARTICIPANTS 
1/06/06 Església de Sant Felip 

Neri. Palma.  
X Aniversari Orfeó 
Universitat de les 
Illes Balears 

Orfeó i Coral Universitat 
de les Illes Balears 

3/06/06 Castell de Bellver XX Aniversari 
Corals Infantils de 
Joventuts Musicals 
de Palma. 
Inici dels actes de 
celebració del 50è 
aniversari de 
Joventuts 
Musicals de 
Palma 

Corals Infantils i Coral 
Juvenil de Joventuts 
Musicals de Palma 

15/06/06 Església de Sant Felip 
Neri 

Concert de final de 
curs 

Cor de Mestres Cantaires, 
Cor de la UOM i Cor de 
Pares i Mares 

 
JULIOL 2006 
DATA LLOC  MOTIU PARTICIPANTS 
02/07/06 Torrent de Pareis.  Concert Coral Universitat de les 

Illes Balears i quintet de 
vent  5 de Braç 

Del 03/07/06 al 
09/07/06 

Es Burotell. Calvià XII Colònies 
Musicals d’Estiu i 
VI Taller 
Orquestral Infantil 

Nins i nines de 8 a 16 
anys 

20/07/06 Campus universitari Festa de graduació 
UIB 

Corals de la UIB 

23/07/06 La Cartoixa. 
Valldemossa 

Concert Coral Universitat de les 
Illes Balears 

del 28/07/06 al 
4/08/06 

Salzburg, Linz, Laufen i 
Wels 

Gira per Àustria i 
Alemanya 

Coral Universitat de les 
Illes Balears 

 
AGOST 2006 
DATA LLOC  MOTIU PARTICIPANTS 
27/08/06 Església parroquial de 

Sant Joan.  
Festival  del Pla 
de Mallorca 

Coral Universitat de les 
Illes Balears 

 
 



9.17. GABINET TÈCNIC D’IMATGE 
El responsable, senyor Jaume Falconer Perelló ha treballat en el disseny de cartells, 
tríptics, díptics, camisetes, etc., corresponents a les activitats dutes a terme pel 
Vicerectorat, com també per als departaments, escoles o facultats que han demanat el 
seu servei. 
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9.18. Servei d’Informació 
 
Any acadèmic 2005-2006 
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6. Estadístiques 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓ 
 

Enguany ha estat un any de molts de canvis per al nostre servei. El canvi més 
significatiu de tots ha tingut lloc en el nom del servei. Des que fou creat, l’any 1988, el 
nostre servei havia estat conegut com a Oficina d’Informació. Aquest és un servei que 
ha anat creixent i evolucionant dia a dia segons les necessitats i les demandes dels 
usuaris, hem ampliat les nostres funcions, hem crescut tant en recursos humans com 
d’infraestructura i de materials... Ens hem adaptat als canvis tecnològics i socials. Per 
això, des de l’any 2003 demanàvem el reconeixement com a Servei d’Informació, que 
es va aprovar finalment al FOU 259, Acord 7423.  

Altres canvis al Servei són l’augment de l’espai, la infraestructura i els recursos 
humans. Malgrat tots aquests canvis, la idea bàsica que ens mou segueix sent la 
mateixa: la voluntat d’oferir un servei universitari complet i personalitzat. A més, ens 
hem anat adaptant a tots els canvis tecnològics i socials i a les demandes dels usuaris. 

A través de la memòria observarem que la nostra feina, cada dia més, gira entorn 
d’Internet, que avui s’ha convertit en l’eina bàsica per a la nostra feina diària en tres 
sentits: actualització de la informació a la web de la UIB; elecció i discriminació de la 
informació ajustada a les demandes dels usuaris (l’excés d’informació no pertinent i no 
actualitzada que hi ha a Internet es va convertint en un problema); i difusió de la 
informació a través d’aquest mitjà de comunicació. Així i tot, un dels puntals del nostre 
servei és oferir als usuaris tot allò que no s’aconsegueix amb les noves tecnologies: 
l’atenció directa i personalitzada, és a dir, que els escoltam i els ajudam. 

D’altra banda, la nostra manera de treballar ha evolucionat sobretot per la manca 
progressiva d’estudiants universitaris. Sembla que una gran part de la societat cada 
vegada s’allunya més del món acadèmic i cultural. Per a moltes persones els nous 
models d’èxit social s’associen als diners ràpids (qualsevol jove de divuit anys pot 
trobar feina de cambrer a l’estiu i comprar-se un cotxe), i el «triomf» personal no 
s’identifica amb la formació i la cultura. Al Servei d’Informació tractam directament 
amb joves, gràcies a les nostres activitats informatives adreçades a preuniversitaris, i 
hem pogut corroborar aquest canvi d’actitud i la manca d’interès en l’educació en 
general i l’educació superior en particular. Aquest fet ens ha obligat a ampliar els 
nostres objectius i adaptar les nostres funcions per tal de planejar i portar a terme 
activitats de promoció i/o captació d’estudiants. De fet, aquesta àrea d’activitat és la que 
més ha augmentat al servei els darrers anys. 
 
 

2. TASQUES 
 

Totes les tasques que duem a terme al Servei d’Informació responen a la nostra 
funció bàsica i a la nostra raó de ser: som el punt de referència i de confluència de la 
UIB perquè concentram informació acadèmica, administrativa, cultural i general tant de 
la UIB com de l’exterior; oferim assessorament i atenció personalitzada amb informació 
actualitzada, completa i fiable; i estam al servei dels usuaris i donam a conèixer la UIB 
a la societat en general amb diverses activitats de promoció. De fet, el Servei 
d’Informació és un espai obert adreçat a la comunitat universitària i a la societat en 
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general, perquè pugui obtenir la informació pròpia de la Universitat de les Illes Balears i 
d’altres institucions de l’àmbit de l’educació i la cultura. 

La tasca que es duu a terme diàriament al Servei d’Informació es pot definir segons 
els nostres objectius en les àrees següents: 
 

  Informar: 
o Donar informació completa, actualitzada i clara als usuaris. 
o Fer atenció personalitzada. 
o Ser un servei integral de la UIB: centralitzar tota la informació i ser el 

primer punt de referència i punt d’unió entre la societat i la Universitat. 
o Facilitar l’atenció als usuaris per diverses vies. 

  Orientar: 
o Organitzar i gestionar activitats d’orientació. 
o Elaborar i gestionar material informatiu per a l’orientació. 

  Promocionar:  
o Organitzar i gestionar la promoció de la UIB. 
o Gestionar el material  promocional de la UIB. 

  Gestionar la informació: 
o Gestionar la difusió de la informació per diversos canals: Agenda, llistes 

de distribució, Novetats, Destacam, Borses, publicacions diverses i 
elaboració de material, enviaments massius a universitats, centres 
universitaris, centres i punts d’informació juvenil... 

o Crear, gestionar i mantenir la pàgina web del Servei d’Informació. 
o Gestionar i mantenir la pàgina web de la UIB i d’altres serveis, 

departaments... 
 

Analitzem ara cada una de les àrees amb els aspectes més rellevants. 
 

2.1. Informar 
  

Una de les característiques de la nostra feina diària ve determinada per la tasca 
d’informar. Aquesta feina està condicionada bàsicament per la gran diversitat d’usuaris 
que tenim. Per tant, aquesta diversitat d’usuaris implica tenir informació preparada per a 
cada tipus d’usuari. Principalment tenim estudiants universitaris i altres membres de la 
comunitat universitària, professors i personal d’administració i serveis. Ara bé, també 
tenim moltes de demandes que vénen de l’exterior. Hem de pensar que el fet de ser el 
punt de referència i d’unió entre societat i Universitat implica estar en contacte directe i 
al servei de la societat en general.  

Part de la nostra feina s’adreça als alumnes i orientadors de centres d’ensenyament 
secundari. Però al llarg de l’any, hem pogut observar que han augmentat les demandes 
d’informació d’un altre tipus d’usuari: estrangers i gent adulta sense estudis que vol 
accedir a l’ensenyament superior per raons diverses o, simplement, que s’apropen a la 
Universitat per la seva oferta complementària (Universitat Oberta per a Majors, cursos 
d’Universitat Oberta, tallers, cursos d’estiu, etc.). Segurament aquest canvi és degut als 
canvis en la societat.  

D’altra banda, l’horari continuat, de 8 a 21 hores, i el fet de no tancar durant els 
períodes de vacances fan que l’afluència d’usuaris al Servei d’Informació sigui 
altíssima. 

 
Informació completa, actualitzada i clara als usuaris 
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Els temes de les demandes que ens fan són molt variats. Algunes de les preguntes 
més freqüents són sobre l’accés a la Universitat, els estudis que s’ofereixen, els cursos 
de postgrau, cursos amb crèdits de lliure configuració, allotjament, beques, horaris, 
adreces i telèfons... De totes maneres, una de les demandes que va en augment és la de 
cursos amb crèdits de lliure configuració, ja que els estudiants ens tenen com a punt de 
referència per a la informació sobre aquests cursos i, en molts de casos, per a la 
inscripció. Des del Servei d’Informació gestionam la borsa de cursos amb crèdits de 
lliure configuració, fem la inscripció de molts de cursos a través d’un formulari a la 
nostra pàgina web, repartim certificats d’assistència, etc. 

Dins la secció d’Altres s’inclouen consultes molt variades...; hem de dir que ningú 
no se’n va del nostre servei sense una resposta, ja que si ens demanen alguna cosa que 
no sabem, o que no correspon a la UIB, etc., adreçam la persona interessada al servei o 
institució on pot aconseguir la informació que necessita. 

L’augment dels usuaris es podria atribuir, bàsicament, a una sèrie de factors que ens 
han ajudat a donar a conèixer el nostre servei entre els estudiants:  

  Els cursos amb crèdits de lliure configuració mouen molts d’estudiants. Per tant, 
ens coneixen quan cerquen la informació, quan s’han d’inscriure o han de recollir el 
certificat d’assistència. A més, fem arribar a través de la llista de distribució d’alumnes 
informació sobre aquest tipus de cursos; per exemple, els informam dels cursos que 
passen per la darrera Comissió Acadèmica, etc.  

  Les activitats de promoció (les jornades Vine a la Universitat, les visites als 
centres de secundària, la presència en diverses fires, etc.) permeten als futurs estudiants 
entrar en contacte amb el Servei, conèixer-nos i convertir-se en usuaris habituals. 

  La ubicació i la senyalització. Aquests factors són molt importants per donar-nos 
a conèixer entre la comunitat universitària. A l’apartat de Recursos queda palesa la 
importància d’aquest fet i els canvis que hem introduït enguany per millorar. 

  L’espai que oferim és acollidor i ens permet fer atenció personalitzada, que és el 
que cerquen la majoria dels usuaris.  

 
Recopilació de dades 

Una de les tasques que hem de dur a terme diàriament és la recopilació de dades. 
Per això, estam inclosos en diferents llistes de distribució (RedIRIS, Infojove, Estudies 
o Treballes, Becas.com) i consultam bases de dades per Internet. A partir del material 
aconseguit, completam les nostres carpetes d’autoconsulta i la Borsa de la UIB.  
 
El dia a dia 

Pel que fa a la temporalització de la nostra feina, hem de dir que el volum de 
demandes varia molt d’uns mesos a uns altres. Els mesos que solem tenir més gent són 
els mesos en què hi ha classes, però especialment els períodes de preinscripcions, 
matrícules, etc.  

Els mesos d’agost i de desembre són els més baixos, ja que no hi ha temes vigents 
(com accés, cursos, nous estudis, etc.). En general aprofitam els mesos en què hi ha 
menys afluència d’usuaris per planejar i organitzar les activitats de promoció que 
realitzam cada any, i per gestionar temes interns (recopilació i classificació 
d’informació, etc.).  

 
Facilitam l’atenció als usuaris 

Els usuaris ens poden adreçar les consultes per diverses vies: personalment, 
telefònicament, per correu postal, per fax i per correu electrònic. Per tant, no s’han de 
desplaçar innecessàriament i sempre tenen resposta. Una altra facilitat que donam és no 
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tenir restriccions horàries. És a dir, que mentre el SI està obert, els atenem, no tenim un 
horari específic d’atenció al públic. Ens poden trobar de 8 a 21 hores. Segurament, 
aquest és un dels motius pels quals tenim tantes de demandes.  

El nombre total de demandes ateses és de 41.172. Les vies que han augmentat 
especialment són la telefònica i el correu electrònic. 

 
a) Personalment 

El nombre de demandes que hem atès personalment al llarg de l’any acadèmic 
2005-2006 ha estat de 19.608. Hem de tenir en compte que aquesta quantitat no 
reflecteix el gran nombre de persones que diàriament passen pel Servei d’Informació 
només per fer consultes a Internet, per llegir la premsa del dia o publicacions 
especialitzades, o per fer servir el material d’autoconsulta...  

La majoria d’usuaris que vénen personalment al SI són estudiants del campus, però 
també vénen molts de joves preuniversitaris, sovint acompanyats dels pares, sobretot 
durant els mesos previs a l’accés a la UIB. Un altre tipus d’usuari que ha anat en 
augment els darrers anys ha estat l’estudiant estranger que vol iniciar o continuar els 
estudis a la UIB, fruit dels fluxos migratoris que viu la nostra societat. Sovint aquests 
usuaris requereixen molta més atenció perquè la informació que necessiten és bastant 
complexa. 
 
b) Telefònicament 

El nostre número de telèfon està molt difós entre els estudiants, ja que figura en un 
lloc destacat en la majoria de fulls informatius, guies, etc., que publica la UIB. D’altra 
banda, és el número que es dóna com a referència per aconseguir més informació als 
anuncis a la premsa, etc. 

Al llarg d’aquest curs 2005-2006, al SI hem atès 16.218 telefonades que demanaven 
informació.  
 
c) Per correu postal i fax 

Al llarg dels anys cada vegada hem tingut menys demandes d’informació per correu 
postal i per fax, mitjans que s’han vist substituïts en gran part pel correu electrònic. Així 
i tot, hi ha una sèrie d’enviaments que fem periòdicament utilitzant aquests mitjans: 

  Cada curs enviam a totes les oficines d’informació de les universitats de l’Estat 
espanyol un exemplar de la Guia d’accés, la Guia de serveis, els Programes de doctorat, 
el fullet de la Universitat d’Estiu, i a més, tots els fullets que van sortint sobre els 
estudis a la UIB (Estudia a la UIB, fullets d’estudis, etc.). 

  Cada dues setmanes (o més prest si és necessari) enviam a tots els centres 
universitaris dels pobles, a les seus universitàries de les altres illes i a les oficines 
d’informació juvenil, tots els fullets, cartells, etc., que hagin sortit amb informació 
d’activitats de la UIB. 

Així i tot, de vegades encara rebem demandes d’informació escrita de particulars, 
departaments d’orientació i oficines d’informació juvenil d’altres comunitats 
autònomes, organitzadors de fires i mostres sobre educació superior, etc.  

Quan utilitzam més el fax és per fer les inscripcions de les jornades Vine a la 
Universitat. D’aquesta manera, els instituts de secundària que volen assistir a aquestes 
sessions ens envien el nombre d’estudiants que aniran a cada sessió, encara que molts ja 
ho fan a través d’un formulari que tenim a la pàgina web de La UIB amb tu 
<www.uib.es/lauibambtu06>. 

Al llarg del curs 2005-2006 hem enviat 788 cartes per correu postal i 465 per fax. 
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d) Per correu electrònic 
A través del correu electrònic ens arriba molta de la informació que després 

processam, classificam o distribuïm. En molts de casos aquesta distribució de la 
informació es fa també mitjançant el correu electrònic, responent les demandes que ens 
arriben per aquesta via i enviant missatges a les llistes de distribució. 

Al SI responem diàriament les demandes que arriben a la bústia de la web de la 
UIB (informacio@uib.es). Els missatges que arriben demanant informació es compten 
per desenes i arriben de tot el món. A més, constitueixen un indicador molt útil per 
orientar-nos en la nostra tasca. Per exemple, de vegades observam que una informació 
que és a la web resulta difícil de trobar, i per això en canviam la ubicació; o de vegades, 
hem tingut moltes demandes sobre un tema que no coneixíem i que hem hagut de 
preparar...  

Aquest any acadèmic 2005-2006 hem contestat 5.346 missatges de correu 
electrònic. 
  
e) L’autoconsulta 

El SI disposa de material d’autoconsulta i sis ordinadors que permeten accés gratuït 
a Internet per fer recerques d’informació. Per això, i pel fet que a l’edifici Ramon Llull 
no hi ha aules d’ordinadors, el SI s’ha convertit en un lloc de trobada per organitzar 
treballs, fer recerques puntuals d’informació, etc.  

El material d’autoconsulta és majoritàriament d’elaboració pròpia (bases de dades, 
dossiers informatius...) però, a més, també hi ha publicacions, guies, revistes 
especialitzades, informació d’altres universitats, etc.  

Tota la informació disponible al SI està classificada en carpetes temàtiques, que els 
usuaris poden consultar directament. Normalment ens fan la consulta i després els 
indicam on poden trobar la informació. Adesiara, anam reestructurant aquestes carpetes 
per oferir la informació de manera més clara i fàcil.  

Ara comptam amb dos expositors que ens permeten oferir d’una manera més 
ordenada i agradable els fullets dels estudis que es poden fer a la UIB, els tríptics dels 
cursos que s’organitzen, els serveis que ofereix la UIB, etc. A més, ens han servit per 
tenir el servei més organitzat i ordenat. Fins i tot, els hem utilitzat per assistir a les fires 
perquè donaven un altre aire al nostre estand. Així era molt més agradable consultar la 
informació que teníem perquè estava més ben organitzada i era més fàcil de trobar. 
 

2.2. Orientar 
 

Organitzar i gestionar activitats d’orientació 
 
Bona part de la feina que fa el SI està relacionada amb l’orientació adreçada als 

nous estudiants. Les activitats que realitzam en aquest àmbit es poden resumir en les 
accions següents: 

  Organització d’activitats d’orientació sobre la UIB 
  Elaboració i gestió de material informatiu 
 
L’organització i la gestió d’aquestes activitats és una de les accions que ens ocupa 

més temps de la nostra feina. Les activitats que organitzam i/o gestionam són: 
 
a) Col·laboració i gestió del programa La UIB amb tu 
A principis de gener vàrem publicar en col·laboració amb el POTU una 

programació única d’activitats d’orientació adreçada als estudiants de secundària per 



 

 7

donar-los a conèixer la Universitat i motivar-los per continuar estudiant i formant-se. 
Des del SI ens vàrem encarregar de gestionar i difondre aquest programa, a través del 
qual s’oferien activitats molt diverses: conferències de motivació, sessions informatives 
d’accés, col·loquis, conferències de divulgació, visites, el programa Vine a la 
Universitat.  

Vàrem difondre la informació d’aquest programa a tots els centres de secundària, 
als centres estrangers, als centres concertats que fan ESO i batxillerat, als CEPA i a les 
escoles d’art de les Illes. La informació es va enviar en tres exemplars a cada centre 
(179 en total): una còpia al director, una al departament d’orientació i una a les AMPA; 
i a més també la férem arribar per correu electrònic, a través de les nostres llistes de 
distribució <info_uib> i <cun-uib>, als departaments d’orientació i als centres 
universitaris. Així i tot hi va haver centres que sembla que no reberen la informació a 
temps. 

En total vàrem tenir 111 peticions: 22 conferències de motivació, 26 sessions 
informatives d’accés, 7 col·loquis, 12 visites al campus i 44 conferències de divulgació.  

La tasca de gestió d’aquest programa ha consistit a preparar la informació, fer-ne la 
difusió i gestionar totes les peticions. Per això, vàrem crear un formulari de sol·licitud a 
través d’Internet. A més, després vàrem gestionar els certificats i la documentació per 
tal que els professors que havien intervingut a les conferències de motivació i de 
divulgació poguessin cobrar el quilometratge pertinent. 

Finalment, també ens hem encarregat de fer arribar un qüestionari d’avaluació a 
tots els centres que han participat en aquest programa. En total ens han retornat una 
trentena d’avaluacions i gairebé totes amb un grau elevat de satisfacció. 

 
b) Visites i xerrades als centres d’educació secundària 
Dins el programa La UIB amb tu hem ofert sessions informatives sobre accés i 

estudis a la Universitat. Durant aquest any acadèmic hem realitzat entre els mesos de 
febrer i abril 21 sessions informatives en centres d’educació secundària de Mallorca. A 
Eivissa, Formentera i Menorca només férem 5 sessions informatives perquè la resta de 
centres no ho varen sol·licitar i varen aprofitar la sessió que oferírem a les seus 
universitàries dins les jornades Vine a la Universitat. 

Enguany com a novetat vàrem oferir la possibilitat de fer aquestes sessions en tots 
els centres d’educació secundària que fan segon de batxillerat i cicles formatius de grau 
superior. Per fer aquestes sessions, hem preparat un PowerPoint que ens serveix de 
suport per explicar els requisits i procediments d’accés, els estudis i la informació bàsica 
de la pàgina web de la Universitat. A més, aprofitàvem les sessions per repartir un 
tríptic amb els estudis que es poden fer a la UIB, un adhesiu o punt de llibre del SI i un 
bolígraf.  

Més d’un miler d’alumnes han acudit a aquestes sessions informatives. 
 
c) Altres visites i xerrades 
Durant l’any acadèmic 2005-2006 hem fet 4 xerrades sobre accés per a policies que 

s’havien de presentar a les proves d’accés per als majors de 25 anys. Podem observar 
que l’interès d’aquest sector de la societat que vol accedir als estudis universitaris cada 
any creix; la qual cosa també queda palesa a les fires perquè molta de gent s’acostava al 
nostre estand per saber com podia accedir als estudis universitaris sense tenir els estudis 
secundaris acabats.  

També vàrem fer una xerrada sobre els serveis de la Universitat per a les Jornades 
de Psicologia. 
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d) Organitzar i gestionar el programa Vine a la Universitat (abans anomenat 
Jornades de Portes Obertes) 

Cada any se celebren les jornades Vine a la Universitat per a estudiants, amb 
l’assistència d’uns tres mil estudiants preuniversitaris. Aquestes jornades s’adrecen als 
alumnes de segon curs de batxillerat i cicles formatius de grau superior de tots els 
centres de Mallorca, perquè puguin visitar el campus, participar a les conferències 
d’orientació dels diversos estudis de la UIB a càrrec de professors especialitzats en la 
matèria, i en altres activitats que s’ofereixen perquè coneguin millor el campus i els 
estudis que ofereix la UIB.  

El SI s’ocupa de tot el procés d’organització: contactar amb els centres de 
secundària i inscriure’ls, demanar als degans i directors que designin els professors que 
s’han d’ocupar de fer les sessions informatives, demanar als serveis que proposin 
activitats complementàries, coordinar tota aquesta programació, preparar les carpetes 
amb material informatiu que es donen a cada estudiant… El balanç d’aquesta activitat 
és molt positiu. Per a la majoria d’estudiants és la primera vegada que vénen al campus, 
i tenen ocasió d’escoltar les explicacions d’un professor sobre els estudis que els 
interessen, i a més, poden visitar els serveis amb algú que els guia (per exemple, les 
instal·lacions esportives, les biblioteques…). 

Fins i tot, cada any cream una pàgina web destinada a aquest programa a través de 
la qual els centres, i tothom en general, poden consultar el programa de la jornada, el dia 
que té assignat cada centre, l’objectiu de la jornada, etc.: <www.uib.es/lauibambtu06/>. 
També hi ha un formulari d’inscripció que poden emplenar i enviar en línia. Des del 
Servei ens encarregam de dissenyar, crear i gestionar aquesta pàgina i de fer les 
inscripcions. Com a novetat d’enguany, s’han fet unes xerrades sobre consideracions 
generals dels estudis, a través de les quals s’ha explicat l’estructuració dels plans 
d’estudis, els crèdits i s’ha introduït el tema de l’espai europeu d’educació superior. 

Aquest curs hem celebrat les jornades els dies 24 i 31 de març. S’han fet 26 
xerrades informatives i hi han participat 3.728 alumnes preuniversitaris. 

Per al proper curs tenim intenció d’organitzar-ho igual, però ens agradaria poder 
oferir més activitats complementàries. Potser podríem fer alguns suggeriments o insistir 
un poc més als serveis i departaments perquè organitzin activitats per promocionar-se i 
donar-se a conèixer entre els futurs estudiants. 

Hem introduït alguns canvis en aquest programa. Un dels primers ha estat 
l’eliminació de les taules rodones. L’any passat ja havíem apuntat la possibilitat de 
modificar o reestructurar aquestes sessions per tallers. Però finalment vàrem optar, atès 
l’èxit escàs dels dos darrers anys, per eliminar-les i centrar-nos més en les sessions 
informatives i en les jornades de Vine a la UIB. Per això vàrem oferir a tots els centres 
de secundària la possibilitat de sol·licitar-nos les sessions. 

El segon canvi ha estat l’oferta d’aquestes jornades als centres de secundària 
d’Eivissa, Formentera i Menorca. En aquest cas, vàrem programar conjuntament les 
jornades a les seus universitàries d’Eivissa i de Menorca. Aquestes jornades anaven 
adreçades als alumnes de segon de batxillerat, de cicles formatius de grau superior i a 
les escoles d’art. L’objectiu de les jornades era apropar-los la Universitat i, en especial, 
donar-los a conèixer la Seu universitària. Per això, a part de la sessió informativa que 
els vàrem fer del Servei d’Informació, també varen poder conèixer de primera mà el 
funcionament de la Seu, els serveis que se’ls ofereixen, els estudis que s’hi imparteixen, 
la modalitat de Campus Extens, etc. Vàrem celebrar aquestes jornades els dies 4, 5 i 6 
d’abril a la Seu d’Eivissa i Formentera i el dia 26 d’abril a Menorca.  

Un altre canvi ha estat introduir unes jornades específiques per a professors els 
mateixos dies i en la mateixa franja horària que els alumnes. Les jornades Vine a la 
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UIB per a professors s’adrecen als professors de secundària, especialment de batxillerat 
i de cicles formatius de grau superior, i a orientadors de tots els centres de Mallorca. 
L'objectiu d'aquesta jornada ha estat establir contacte entre el professorat de secundària i 
el professorat universitari i posar-lo al dia de les novetats de les facultats i escoles de la 
UIB. Vàrem establir un programa específic per a ells: lliurament de material, 
benvinguda institucional, visita a la facultat o escola específica (explicació dels estudis, 
presentació de les línies de recerca principals, col·loqui i recorregut pel centre). Al SI 
ens hem encarregat d’organitzar i coordinar aquestes jornades, a més de fer la inscripció 
i els certificats pertinents als assistents. Hem tingut més de quaranta assistents. 

 
e) Atendre taules informatives amb motiu de selectivitat 
El POTU ha organitzat unes taules informatives per a selectivitat i des del Servei 

ens hem encarregat de coordinar-les i d’atendre’n una al campus a l’edifici Gaspar 
Melchor de Jovellanos. Es varen muntar taules en tots els centres on es realitzava la 
selectivitat, per la qual cosa ens vàrem encarregar de distribuir el material informatiu i 
promocional a cada una. Les hem muntades tant al mes de setembre com a les proves de 
juny. A més, hem aprofitat els cartells de benvinguda i els hem posat a cada centre. 
Aquestes taules no tenen molt d’èxit entre els alumnes que s’examinen. Les demandes 
d’informació que tenim solen ser d’estudiants universitaris que es passegen i aprofiten 
que tenen la taula d’informació al seu edifici per demanar tot allò que els interessa. 

La informació que tenim exposada a les taules és informació de cada un dels estudis 
(tríptics dels estudis), informació sobre l’accés (dates de preinscripció d’aquí i d’altres 
universitats i de llistes d’admesos, notes de tall, etc.), informació sobre els serveis 
universitaris, etc. 

 
f) Organitzar taules i sessions informatives d’acollida als nous estudiants 
A finals de setembre es varen dur a terme unes sessions d’acollida per als alumnes 

de nou ingrés a la Universitat. Des del Servei d’Informació ens vàrem encarregar de fer 
una xerrada sobre els diversos serveis de la Universitat. Aquestes xerrades anaven 
adreçades voluntàriament als alumnes de primer curs de les facultats i escoles que ens 
ho varen sol·licitar. Aquestes sessions d’acollida es dugueren a terme en col·laboració 
amb l’ICE i les facultats i escoles. Mitjançant aquesta xerrada, explicàvem als alumnes 
els serveis que més els podien interessar: Servei d’Informació (Borsa de la UIB, 
Agenda, Novetats, llistes de distribució), Servei de Relacions Internacionals, Biblioteca, 
Servei Lingüístic, Servei d’Activitats Culturals… 

Enguany, l’ICE ha decidit modificar les jornades d’acollida; en lloc de fer les 
sessions informatives, ens encarregarem de muntar una taula per donar informació a 
aquells alumnes de primer que ens ho sol·licitin. A més, també ens farem càrrec de 
difondre el DVD explicatiu del Servei de Relacions Internacionals sobre mobilitat. 

 
g) Fer jornades de formació per als centres universitaris 
Aquest curs ha fet deu anys que es varen començar a crear els centres universitaris. 

Des d’aleshores, ja s’han creat 24 centres que dia a dia es van consolidant. Per això, 
durant aquest any acadèmic hem realitzat dues jornades de seguiment dels centres 
universitaris: una al mes de novembre i l’altra al mes d’abril. L’objectiu d’aquestes 
jornades ha estat establir un pla de millora en la comunicació entre els centres 
universitaris i la Universitat i posar-los al dia de temes rellevants: espai europeu 
d’educació superior, novetats acadèmiques (reconeixement de crèdits de lliure 
configuració), problemes informàtics...  
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Cada vegada treballam més amb els centres universitaris. Enguany, a part de 
formar-los en temes rellevants per a la seva feina diària, hem creat una pàgina dins la 
web de la UIB on hi ha: les activitats que fan els centres, un directori d’adreces i 
telèfons, etc. També hem editat un fullet informatiu que recull la informació de tots els 
centres universitaris. Des del SI ens hem encarregat de crear i difondre aquest fullet 
identificatiu dels centres.  

D’altra banda, als que han assistit a les jornades de seguiment els hem lliurat, com a 
suport logístic, un expositor perquè puguin difondre correctament tota la informació de 
la Universitat que quinzenalment els fem arribar: fullets d’estudis, tríptics de jornades, 
seminaris, cursos, etc. 

Des del SI tenim la intenció de continuar convocant aquestes jornades de seguiment 
perquè consideram que els centres universitaris tenen una gran importància en la 
societat en general i, especialment, entre els joves. Pensam que és molt important que 
els centres es mantinguin vius, ja que són un nexe d’unió entre la societat i la 
universitat. És necessari, doncs, que la gent que està tant en contacte amb els joves 
estigui formada i tingui la informació imprescindible per orientar-los.  

 
Preparació de material informatiu 

 
Una manera de difondre la informació de la Universitat i poder orientar és 

mitjançant material informatiu. Per això, des del Servei d’Informació ens encarregam de 
l’elaboració d’aquest tipus de material. Col·laboram en la preparació d’algunes 
publicacions pròpies de la UIB i, d’una altra banda, elaboram també material informatiu 
per a la web de la UIB i concretament per penjar a la nostra pàgina 
(www.uib.es/informacio).  

 
El curs acadèmic 2005-2006 ens hem encarregat d’elaborar les publicacions 

següents: 
  Actualitzar la Guia de serveis completa. Aquesta guia es dóna a tots els 

estudiants de primer curs, dins la carpeta de matrícula, i els exemplars restants 
queden a la nostra disposició per distribuir a les visites i les fires. Enguany es 
presenta en format digital autoexecutable. De totes maneres, tenim previst 
introduir canvis per a l’any que ve, com per exemple fer-la més amena i 
consultable a través de preguntes més freqüents i més breus.  

  Actualitzar una part de la Guia d’accés, que es dóna a tots els estudiants de 
secundària. Concretament, hem actualitzat l’apartat d’estudis en altres 
universitats de l’Estat espanyol, classificat en estudis de cicle i de cicle llarg, el 
directori d’universitats, accessos a segon cicle, la informació sobre allotjament 
a les Illes Balears i a fora i el directori dels principals serveis adreçats als 
alumnes. 

  Actualitzar el Dades i Xifres i proposar-ne un nou model (Serveis i Cultura) en 
col·laboració amb el Vicerectorat de Relacions Exteriors... L’objectiu del nou 
format i la nova informació d’aquesta publicació és internacionalitzar la 
Universitat. Per tant, la informació que ha de contenir ha d’estar en català, 
castellà i anglès. La intenció de fer aquest nou fullet és poder-lo oferir als 
visitants, oferir-lo a les fires i tenir-lo com a carta de presentació de la 
Universitat. Encara no s’ha publicat.  

  Agenda Cadena Ser. Enguany a part d’actualitzar la informació, l’hem 
reestructurada. Hem refet les preguntes freqüents: ara són molt breus i sobre 
estudis i serveis. També hem incorporat un directori complet de tots els serveis 
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de la Universitat per edificis. Inclou informació útil com els drets i deures dels 
estudiants. Hem incorporat informació detallada al calendari: cursos, seminaris, 
convocatòries, etc., i eslògans de promoció de la Universitat. Finalment, també 
hem introduït un qüestionari d’avaluació perquè els alumnes puguin fer els 
seus suggeriments, queixes i recomanacions per a pròximes actualitzacions. 

  La UIB amb tu. Hem col·laborat també en l’edició del fullet informatiu general 
sobre els estudis que es poden cursar a la UIB, de la mateixa manera que hem 
col·laborat en la publicació de l’oferta única d’activitats de La UIB amb tu. 

  Per encàrrec del Centre de Tecnologies de la Informació, hem preparat 
informació general de la UIB en castellà per a SIMO a Madrid. 

  Per a la fira Aula de Madrid, vàrem preparar uns dossiers en castellà amb 
informació dels estudis de la UIB: plans d’estudis, etc.  

  Fullet de majors de 25. Hem creat un fullet informatiu sobre la prova d’accés 
per als majors de 25 anys sobre la base de preguntes freqüents. L’objectiu 
d’aquest fullet és poder informar aquest sector de la societat a les fires, ja que 
abans no teníem res per oferir-los. 

  Fullet per a estrangers. També hem elaborat un fullet informatiu sobre l’accés 
a la Universitat per als estudiants que tenen estudis estrangers. L’objectiu 
d’aquest fullet és el mateix que el del fullet per als majors de 25 anys. 

  Fullet dels estudis de la UIB amb els itineraris d’especialització i els diplomes 
universitaris. Hem fet aquest fullet informatiu per repartir als assistents a les 
sessions informatives que hem fet als centres de secundària i a les visites al 
campus. Quan fem aquestes sessions encara no s’ha publicat la informació 
completa per al pròxim curs i per això hem fet aquest fullet. 

  Presentacions en PowerPoint de les sessions informatives sobre accés. Hem fet 
aquestes presentacions per tenir de manera organitzada i estructurada tota la 
informació que anam explicant a les sessions informatives per als alumnes de 
secundària i per als majors de 25 anys. Per tant, hem elaborat dues 
presentacions, una per a cada tipus d’accés. 

  Per a algunes sessions informatives hem preparat material complet sobre 
l’accés com a ajuda per a l’orientador del centre.  

 
2.3. Promocionar 

 
Organitzar i gestionar activitats de promoció 

 
Dins l’àrea de promoció realitzam activitats molt diverses com ara: 
  Organització d’activitats de promoció de la UIB 
  Elaboració de material promocional de la UIB 
  Gestió del material promocional de la UIB 
  Gestió de material divers per a congressos, esdeveniments... 
  Assistència i coordinació de fires 
 
a) Organització d’activitats de promoció de la UIB 

 
Una de les principals accions que fem de promoció de la UIB és l’organització i la 

gestió de visites concertades al campus. 
Durant l’any acadèmic 2005-2006, especialment entre els mesos de febrer i maig, 

hem fet visites guiades pel campus. Cada any els centres de secundària tenien la 
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possibilitat de sol·licitar-nos la visita i la concertàvem. Enguany, però, l’hem oferta a 
través del programa La UIB amb tu. Des del SI ens hem encarregat d’organitzar les 
visites en funció del nombre de visitants i adaptades als seus interessos. De totes 
maneres, tenim la intenció amb vista al pròxim any d’especialitzar-les una mica més i 
modificar alguns recorreguts. L’objectiu d’aquestes visites és donar a conèixer els 
serveis i les activitats de formació i recerca que es duen a terme a la UIB i, 
especialment, motivar els alumnes que vénen perquè continuïn estudiant. 

Hem realitzat 12 visites amb uns 300 visitants aproximadament. 

D’altra banda, per al pròxim curs també volem introduir un altre canvi: oferir 
aquestes visites sistemàticament a tots els nostres usuaris durant tot l’any. Anirem 
programant les visites en funció del tipus d’usuari i la informació que necessiten. 
D’aquesta manera pretenem animar-los a estudiar a la UIB. Per exemple, farem visites 
per a majors de 25 anys, per a estrangers, per a alumnes de la UOM, per a la societat en 
general... 
 

b) Elaboració de material promocional de la UIB 
 

  Quedam al campus! Hem col·laborat en l’elaboració d’aquest fullet adreçat als 
alumnes de secundària per motivar-los i animar-los a estudiar a la UIB. 

  Postal de la borsa. És una postal que explica les borses de la UIB: de beques, 
de cursos amb crèdits de lliure configuració, d’habitatge, de llibres de segona 
mà, de premis, tauler d’anuncis. 

  Punt de llibre. Una altra manera de difondre la Universitat és a través del punt 
de llibre del SI, en el qual es troben el telèfon, l’adreça, el correu electrònic... 

  Bolígraf de La UIB amb tu. 
 

c) Gestió de material promocional de la UIB 
Una altra de les tasques que duem a terme és gestionar el material informatiu i 

promocional. El material que gestionam és molt divers i va adreçat a activitats que 
organitza o en les quals participa la Universitat. Algunes d’aquestes activitats són: 
visites d’estudiants a la UIB, visites als centres de secundària, jornades, congressos, 
estades de professors visitants, estudiants de fora, fires... Hem gestionat una 
cinquantena de peticions de material per a 2.300 persones aproximadament. 

El material que hem gestionat és el següent: 
  Material del SI: postal del SI, postal de la borsa, punt de llibre del SI, adhesiu 

del SI, bolígraf, La UIB amb tu (fullet general dels estudis, carpetes Vine a la 
Universitat). Aquest material va destinat a donar a conèixer i presentar el nostre 
servei. Aquest material cada any s’actualitza. I va orientat principalment al 
programa Estudia a la Universitat. Encara que també en fem difusió en gairebé 
totes les visites, fires, congressos...  
•  Els fullets que hem elaborat per a majors de 25 i per a estrangers també ens 
han estat molt útils per a les fires i per a la feina diària. 

  Material del POTU: postal del POTU, punt de llibre. 
•  ExpoUIB: es tracta d’una exposició de set plafons informatius sobre la 
Universitat. N’hi ha un joc a cada seu universitària i dos jocs al Servei 
d’Informació. Ens hem encarregat de distribuir l’exposició als centres que ho 
han demanat. Hem gestionat vint sol·licituds entre centres de secundària, centres 
universitaris i algunes fires concretes, la qual cosa implica controlar les entrades 
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i sortides de l’exposició. Tot i que enguany s’ha ofert a tots els centres 
d’educació secundària i a centres universitaris, han disminuït les peticions. 
•  Deu raons per estudiar a la UIB: és un fullet promocional adreçat a l’alumnat 
preuniversitari i, especialment, als que han aprovat la selectivitat. Tenim aquests 
fullets emmagatzemats a l’Oficina i ens encarregam de distribuir-ne pels centres 
universitaris. A més, és útil com a material promocional de fires. 
•  Cartells de benvinguda. Són uns cartells de benvinguda per als estudiants que 
vénen a les jornades Vine a la Universitat i els que s’han d’examinar de 
selectivitat. Al Servei disposam dels que es col·loquen al campus i ens 
encarregam de coordinar-ne la col·locació. 
  Material de la UIB: 
•  Fullets d’estudis. De la majoria dels estudis que s’imparteixen a la UIB hi ha 
un fullet informatiu que explica què és cada estudi, quines sortides professionals 
té, què s’hi estudia... Aquests fullets són molt útils per donar difusió dels estudis 
de la UIB, especialment en el cas de les fires. 
•  Fullet general d’Estudia a la Universitat. Estudia a la UIB (el coneixem com a 
«paó»). És un fullet general de la UIB que explica els estudis universitaris i els 
crèdits, què t’ofereix la UIB i els motius pels quals convé aprofitar la nostra 
universitat. 
El material de què disposam per a les fires és: adhesiu de la UIB (2 mides), regle 

de PVC de la UIB, clip de plàstic de la UIB, etiquetes imantades, caramels, llapis 
de fusta de la UIB, Guia de serveis, punts de llibre diversos (del Servei Lingüístic, 
de l’Herbari Virtual, de les biblioteques). 

•  DVD Entra a la Universitat: ens hem encarregat de fer-ne difusió als centres 
de secundària, centres universitaris, a les fires, etc. 

El material de què disposam per a altres activitats és: 
•  Bosses de cotó amb anses de la UIB: per a alumnes matriculats a primer curs. 

Hem donat 316 bosses a alumnes de nou ingrés. D’altra banda, també n’hem 
sortejades moltes a la Fira Futur Jove entre els visitants que emplenaven una 
enquesta sobre la Universitat.  

•  Cintes Multiusos (Card holder): per a estudiants de secundària participants al 
Demolab i en altres accions demostratives que es desenvolupin a la Universitat. 

•  Carpetes de la UIB: per a activitats concretes, especialment congressos.  
•  Camisetes de màniga curta de la UIB: per a alumnes col·laboradors en les 

accions desenvolupades pel Servei d’Informació i en el marc del pla d’acció del 
POTU i per a professors de secundària que hi participin. 

•  Motxilles de la UIB: per a alumnes destacats. 
•  Plafons institucionals: són dos plafons promocionals de la UIB que serveixen 

per muntar els estands institucionals a les fires. Els eslògans d’aquests plafons són 
«A la UIB de tu a tu» i «A les Illes estam preparats». 

 
d) Gestió de material divers per a congressos, esdeveniments... 
També ens hem encarregat de gestionar material divers per a congressos i 

esdeveniments concrets que s’han celebrat a la UIB. Per això, sol·licitam material a 
l’Oficina d’Informació Turística de Palma i del Consell Insular de Mallorca. A 
continuació trobareu una relació del material que hem gestionat: mapes de Palma; 
mapes de Mallorca; fullet d’agrorutes de Mallorca, revista de L’altra Mallorca en 
català, castellà i anglès; fullets de restaurants, excursions, museus, oficines d’informació 
turística, cafès... 
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Hem preparat material d’aquest tipus per a esdeveniments com per exemple: 
intercanvi de vacances del PAS, FILOTECH, congrés de relativistes... 

e) Assistència i coordinació de fires 
Quan la UIB decideix tenir un estand en una fira, el personal del Servei 

d’Informació s’ocupa d’atendre’l: fa la publicitat prèvia a través dels seus mitjans i 
contactes, hi fa l’atenció al públic i subministra el material informatiu i promocional 
adient al perfil del públic de la fira. A més, ens encarregam de la coordinació tècnica de 
la presència institucional de la UIB en fires, de manera que des del nostre servei estam 
més implicats en aquestes activitats. Per això, un any més, hem assistit a diverses fires i 
hem col·laborat amb la preparació de material per a altres fires com per exemple la Fira 
Jove de Campos, la Fira Educativa d’Andratx, Aula Madrid, Expodidàctica Barcelona, 
etc. Pel que fa a la coordinació que hem fet de fires, es tracta bàsicament de sol·licitar 
material de tots els serveis de la UIB. Pensam que a l’estand institucional hi ha d’haver 
una representació de tota la institució. És per això que sol·licitam tot aquest material. 
Enguany hem assistit a les fires següents: Fira Futur Jove, Fira de la Ciència (a Eivissa i 
a Palma) i Fira del Llibre.  

En totes les fires vàrem demanar un punt de xarxa per tenir tota la informació de la 
Universitat a mà i actualitzada. D’aquesta manera, podíem atendre qualsevol demanda 
d’informació com si el SI només s’hagués traslladat de lloc. És a dir, que oferíem un 
servei bastant semblant al que donam al campus. A més, instal·làrem un ordinador 
perquè els usuaris poguessin consultar la informació de la UIB a través de la pàgina 
web. Aquest sistema d’oferir informació és molt pràctic i, a més, habitua la gent a trobar 
tota la informació que genera la Universitat a través de la web. D’altra banda, demostra 
que la Universitat es preocupa de tenir tota la informació actualitzada, completa i que 
tot allò que treu és fiable i de qualitat.  

També vàrem poder disposar d’un telèfon mòbil de la Universitat per comunicar-
nos amb la resta de personal del Servei i per poder resoldre qualsevol problema des 
d’allà on érem. 

Una vegada més, teníem fitxes de demanda d’informació perquè els usuaris ens 
poguessin sol·licitar aquella informació que no teníem disponible en aquell moment. De 
cada vegada l’ús d’aquestes fitxes minva perquè intentam oferir tota la informació a 
l’estand. Així i tot, en un moment donat encara són útils, especialment a Aula Madrid, 
on hem tingut 5 demandes d’informació. 
 
Fira Futur Jove 

Aquesta fira es va celebrar al recinte de Fires i Congressos de Palma els dies 9, 10 i 
11 de febrer de 2006. Vàrem disposar dels plafons institucionals de la UIB i l’ExpoUIB 
per muntar l’estand. A més, hem disposat d’unes prestatgeries blaves, un taulell i dos 
tamborets per a l’atenció al públic... Hem tingut l’ajuda dels alumnes col·laboradors. 
Enguany hem tingut bastant de material per exposar i donar, com ja hem comentat. Fins 
i tot, vàrem sortejar molt de material. 
 
Fira de la Ciència 

La Fira de la Ciència s’ha celebrat els dies 27, 28 i 29 d’abril de 2006 a Palma i els 
dies 11, 12 i 13 de maig de 2006 a Eivissa. Ens vàrem encarregar de muntar i atendre 
l’estand institucional de la UIB. El material promocional de la UIB va tenir molt d’èxit, 
sobretot els clips de PVC, les etiquetes imantades i els caramels. A la fira d’Eivissa no 
hi va poder assistir el personal del Servei, per la qual cosa hi vàrem enviar dos alumnes 
col·laboradors que atenien l’estand els horabaixes. De l’estand de Mallorca ens en 
vàrem encarregar nosaltres amb l’ajuda d’alguns alumnes col·laboradors.  
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Fira del Llibre 

Un any més, el Servei d’Informació ha col·laborat en l’estand de la Universitat a la 
Fira del Llibre. L’edició d’enguany es va celebrar del dia 25 de maig al 4 de juny de 
2006 al passeig del Born. Vàrem compartir l’estand amb el Servei de Publicacions. Ens 
vàrem encarregar de donar informació a la gent interessada. Les peticions més comunes 
foren: cursos d’estiu, cursos d’espanyol, UOM, preinscripció i estudis nous 
(Periodisme, Comunicació Audiovisual, Graduat en Seguretat i Ciències Policials...), i 
accés a la Universitat per als majors de 25 anys i per a estudiants amb estudis 
estrangers. 

El material promocional va tenir moltíssim d’èxit, els punts de llibre, els clips, els 
caramels, les etiquetes imantades, els fullets d’estudis... 
 
Aula Madrid i saló de l’ensenyament 

Enguany hem assistit a les fires educatives més importants de l’Estat espanyol per 
posar-nos al dia de novetats i estratègies de promoció i divulgació de la informació. 

 
2.4. Gestionar la informació 

 
a) Gestionar la difusió de la informació 

Una tasca molt important és difondre la informació sobre la Universitat perquè 
arribi al major nombre de persones. A part d’atendre les demandes que ens adrecen els 
usuaris, fem una important tasca de difusió activa de la informació. Això suposa 
estudiar cada nova informació que va sorgint per veure primer de tot a qui pot interessar 
(per definir el perfil de l’usuari) i en segon lloc quina és la millor manera de fer-la-hi 
arribar (per decidir la via de difusió més efectiva).  

El web de la UIB constitueix, evidentment, la principal eina de difusió de la 
informació, però també hi ha altres recursos i mitjans que fem servir habitualment. 
Podem destacar-ne els següents: 

  Enviaments selectius d’informació 
  Llistes de distribució 
  L’Agenda 
  Novetats 
  Destacam 
  Borses 

 
Enviaments selectius d’informació 

Cada dues setmanes enviam als vint-i-quatre centres universitaris i a les dues seus 
una selecció de la informació més destacada que ens ha arriba. També els procuram 
subministrar tot el material informatiu de la UIB que es va publicant.  

D’altra banda, també fem enviaments puntuals als punts d’informació jove, casals 
de joves, centres d’educació secundària, col·legis professionals etc. Aquests enviaments 
es fan quan hi ha informació específica que els pot interessar o quan tenim material que 
els podem oferir.  

D’altra banda, tenim un contacte constant amb les oficines d’informació de les 
altres universitats de l’Estat espanyol, a través d’unes llistes de distribució de RedIRIS i 
també amb enviaments postals. Així doncs, ens ocupam cada any d’enviar a totes les 
universitats informació de caràcter general, com ara els terminis de preinscripció i 
matrícula, la Guia d’accés, la informació sobre la implantació de nous estudis, els 
cursos d’estiu, etc. 
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Concretament, al llarg de l’any acadèmic 2005-2006 hem realitzat en total 1.259 
enviaments d’informació selectiva. 

 
Llistes de distribució 

Una de les vies de difusió d’informació més efectives sol ser el correu electrònic, 
per això estam autoritzats per fer enviaments massius a través de llistes de distribució.  

Tenim una llista de distribució pròpia, <info_uib@uib.es>, on estan inscrits els 
departaments d’orientació dels centres de secundària, els serveis d’informació juvenil 
dependents d’ajuntaments i Govern balear, alguns centres d’educació d’adults, i altres 
institucions dedicades a informar, orientar o impartir estudis. A través d’aquestes llistes 
podem tenir tots els professionals de la informació al dia de les novetats de la 
Universitat (terminis de sol·licitud de plaça, nova normativa, cursos d’estiu, etc.).  

També fem servir molt sovint la llista de distribució on s’inclouen tots els centres 
universitaris dels pobles i les seus universitàries de Menorca i Eivissa-Formentera, 
<cun-uib@uib.es>. Alguns d’aquests centres realitzen tasques administratives 
(matrícula, registre, etc.), i d’altres no, però el que sí que fan tots és oferir informació 
sobre la UIB als estudiants universitaris i preuniversitaris. Així doncs, ens interessa 
molt que disposin de tota la informació necessària ben actualitzada. Els enviam tots els 
missatges de la llista que hem comentat abans, i també informació més específica o 
administrativa, com per exemple les modificacions del Reglament acadèmic, els 
terminis d’ampliació de matrícula, anuncis de cursos, etc. 

També ens encarregam d’enviar missatges 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). Aquesta activitat darrerament ens ha 
portat problemes, ja que, com és lògic, diferents membres de la comunitat universitària 
tenen opinions diferents sobre allò que és pertinent enviar a la llista i allò que no ho és. 
Tanmateix, la demanda d’aquest canal de difusió de la informació cada dia va en 
augment perquè és un servei que funciona i dóna molt bons resultats. Ateses les 
peticions que tenim, hem de decidir què és allò que es pot enviar segons la normativa 
establerta. Atesa tota aquesta problemàtica, hem decidit que només enviarem un 
missatge per dia referent a l’anunci d’esdeveniments. Aquest missatge conté tota la 
informació de conferències, cursos, seminaris, congressos, lectures de tesis doctorals, 
presentacions de llibres..., ordenats per la data de realització. D’altra banda, sovint 
enviam a part altres tipus de missatges com ara comunicats específics. 

Enguany s’han posat en funcionament unes noves llistes de distribució d’alumnes 
per facultats i escoles. D’aquesta manera, els alumnes reben només aquella informació 
que els pot interessar segons l’escola o la facultat a la qual pertanyen. Fins i tot, amb 
aquestes noves llistes, si els alumnes no volen rebre aquest tipus d’informació, tenen la 
possibilitat de donar-se de baixa o de modificar l’adreça on volen rebre-la a través 
d’Àgora. 

Per a accions molt específiques i molt puntuals hi ha una altra llista de distribució. 
És una llista que inclou les adreces personals dels estudiants matriculats a la UIB (uib-
alu-ext@uib.es). A través d’aquesta llista només enviam la informació que el Rectorat o 
els vicerectorats consideren oportú, ja que es tracta d’adreces personals. 

A més, també tenim una altra llista de distribució que inclou les adreces del 
personal docent i investigador de les escoles adscrites a la UIB que no tenen adreça 
electrònica de la Universitat. A aquesta llista hi enviam tota aquella informació que 
consideram que els pot ser d’utilitat. 

Aquest curs 2005-2006 hem enviat 802 missatges a les llistes de distribució. 
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L’Agenda 
El SI reuneix tota la informació sobre cursos, conferències, jornades... que 

s’organitzen a la UIB. Tots aquests actes s’anuncien a l’Agenda, al web de la UIB, que 
és una eina ideal per posar a l’abast de tothom una programació detallada i actualitzada 
de totes les activitats que s’organitzen a la UIB. 

El nombre d’actes que s’anuncien a l’Agenda al llarg del curs és altíssim. El 
requisit per poder-hi figurar és que ho hagi organitzat, o hi hagi col·laborat en 
l’organització, un òrgan o unitat organitzativa de la Universitat, tant acadèmica o de 
recerca com administrativa. Al dia d’avui, a finals de juliol, a l’Agenda hi ha anunciades 
77 activitats, i al llarg del curs 2005-2006 hi hem inserit 1.533 actes. 
 
Novetats 

A la pàgina web de la Universitat hi ha un apartat que ens permet destacar tota 
aquella informació nova que hem gestionat o actualitzat a la pàgina web. Sovint el tipus 
d’informació que hi posam és la publicació del FOU, la convocatòria de places de 
personal docent i investigador i de personal d’administració i serveis, convocatòries 
d’alumnes col·laboradors, resolució de places, activitats (cursos, congressos, 
seminaris...) destacades, plecs de clàusules dels concursos de contractació del Servei de 
Patrimoni, Contractació i Infraestructura, etc. Som nosaltres els qui decidim quina 
informació pot incloure’s en aquest apartat i, a més, ens encarregam de gestionar-la.  
 
Destacam 

Un altre apartat molt important de la pàgina web de la Universitat és el que es diu 
Destacam, que també ens encarregam de gestionar i actualitzar. La informació que es 
pot incloure en aquest apartat ha de ser aprovada pel Rector o per un vicerector. A més, 
ha de ser informació actualitzada i molt destacada del moment, com ara els terminis de 
preinscripció, les notes de selectivitat, llistes d’admesos, publicacions de decrets que 
afecten la Universitat, noves directrius d’estudis, reformes de la LOU, convocatòries 
molt específiques i molt interessants per als alumnes... 
 
Borses 

També ens encarregam de la gestió de la Borsa de la UIB: borsa d’habitatge, borsa 
de cursos amb crèdits de lliure configuració, borsa de beques, borsa de premis, tauler 
d’anuncis i borsa de llibres de segona mà. Trobareu les entrades que hem fet a l’apartat 
d’estadístiques. 

 
b) Gestió i manteniment de la web del Servei d’Informació 

 
Una de les tasques diàries que duem a terme és la gestió, el manteniment i la 

coordinació del contingut de la pàgina web. La pàgina web s’ha convertit en una de les 
eines més utilitzades per a la difusió de la informació, per això és molt important tenir-
ne cura constantment.  

A la nostra pàgina tenim informació sobre el servei (directori, horaris, objectius, 
memòries, activitats, etc.) però també informació d’interès per als nostres usuaris. Així i 
tot, incloem sempre un apartat per a la informació més destacada del moment; per 
exemple: preinscripció, matrícula, cursos, beques, jornades, etc. 

Dins l’apartat d’activitats hem afegit un formulari a través del qual els interessats 
ens envien les seves dades per incloure-les a la llista de distribució info_uib. D’aquesta 
manera, reben informació de darrera hora, com ara de l’oferta de nous estudis, cursos 
d’interès, informació d’accés, etc. 
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Un apartat de la pàgina que rep moltes consultes és el d’informació acadèmica, on 
els usuaris poden trobar informació sobre estudis de la UIB i d’altres universitats, dates 
de preinscripció de totes les universitats de l’Estat espanyol, directoris, etc. 

També hi ha un apartat d’enllaços d’interès (sobre beques, treball, voluntariat, 
viatges, idiomes, etc.) que molts d’usuaris consulten. A més, un indicador de l’èxit 
d’aquesta pàgina és la sol·licitud freqüent d’inserció d’enllaços que ens fan empreses. 
Constantment rebem sol·licituds d’empreses que estan interessades per aparèixer en 
aquesta llista d’enllaços d’interès. Una vegada analitzada la pàgina web en qüestió, 
decidim si l’hem d’incloure o no. 

Un apartat que hem ampliat és el de material, a través del qual tenim tres formularis 
de petició de material: un per a material informatiu i promocional de la UIB, un altre per 
a l’ExpoUIB i un per al DVD. A través d’aquests formularis els interessats ens fan 
arribar les sol·licituds i s’agiliten els tràmits.  

D’altra banda, seguim mantenint l’apartat de suggeriments perquè ens serveix per 
millorar i modificar el servei. A través d’un formulari els nostres usuaris ens poden fer 
arribar les queixes, els suggeriments, comentaris, etc., sobre el servei. És una eina molt 
útil per poder avaluar la nostra feina. 

Finalment, l’apartat que darrerament ha tingut molt d’èxit és un formulari a través 
del qual es poden fer inscripcions a cursos. Des de sempre ens hem encarregat de fer la 
inscripció de molts de cursos. Aquesta feina ens ocupava molt de temps, i vàrem pensar 
que havíem d’actualitzar aquest servei; de manera que, creant aquest formulari, hem 
agilitat la feina i pensam que hem millorat la qualitat del servei. Enguany hem aprofitat 
aquest formulari per fer la inscripció de 20 cursos amb un total de 1.523 inscrits. 

És interessant destacar que tenim la pàgina disponible en català, espanyol i anglès. 
Durant aquest curs la nostra pàgina ha tingut 30.176 visites, quan el curs passat en 
vàrem tenir 18.100. Per tant, observam que en un curs acadèmic ha crescut el volum de 
visites en gairebé el doble. Majoritàriament aquestes visites s’han realitzat als mesos de 
setembre, octubre, febrer, març, abril, maig i juny, sobretot des d’Europa (95,2%) i 
Amèrica del Sud (2%), també d’Amèrica Central (0,8%), els Estats Units i Canadà 
(0,6%), Àsia (0,2%) i Àfrica (0,2%). Els països que més ens visiten d’Europa són: 
Alemanya, Itàlia, França i el Regne Unit. I d’Amèrica: els Estats Units, Mèxic, 
Argentina i Brasil. D’Àfrica, les visites bàsicament són del Marroc. El dia de la setmana 
que sol tenir més entrades és el dilluns (19,2%) i la franja horària en què rebem més 
visites és de les 9 a les 14 hores. 
 
c) Gestió i manteniment de la pàgina web de la UIB i d’altres serveis, 
departaments... 

Des de fa alguns anys hi ha un projecte de renovació de la pàgina web institucional. 
Aquest projecte ha passat per diverses etapes, en les quals el Servei d’Informació 
sempre hi ha treballat i s’hi ha implicat. El Servei d’Informació durant aquest any ha 
col·laborat en l’actualització d’una gran quantitat d’apartats d’aquesta web nova. De la 
mateixa manera que ha col·laborat en els cursos de formació que s’han organitzat. El 
Servei d’Informació ha tingut un paper molt important en aquest projecte de renovació i, 
en aquests moments, treballa conjuntament amb el Centre de Tecnologies de la 
Informació per a dur a terme una reestructuració del contingut de la nova pàgina.  

D’altra banda, al llarg d’aquest curs hem continuat centrant-nos en l’organització de 
la informació a la web, per tal d’aconseguir que sigui encara més clara i funcional, de 
manera que qualsevol persona que hi accedeixi pugui trobar amb facilitat i rapidesa la 
informació que necessita. Així és que la nostra tasca principal és introduir els continguts 
de la web de la UIB i anar adaptant i millorant l’estructuració d’aquests continguts. 
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Hem seguit mantenint els continguts d’algunes pàgines de departaments, serveis..., 
de les quals ens encarregam des de cursos passats. En la majoria d’aquestes pàgines no 
sols ens hem ocupat de la part d’actualització dels continguts, sinó que també ens hem 
fet càrrec de la creació i del disseny. En aquests casos hem procurat seguir el mateix 
estil en totes les pàgines, és a dir, que tinguin l’estructuració del contingut fàcil de 
consultar i trobar. Aquestes pàgines són: 
 

  Accés (selectivitat, majors de 25 anys, cicles formatius, titulats, preinscripció) 
  Acolliment d’alumnat nou (pla d’acció tutorial i sessions d’acollida) 
  Actes institucionals 
  Amics i Amigues de la UIB 
  Àrea de Dret Internacional Públic del Dept. de Dret Públic 
  Àrea de Serveis Virtuals 
  Borsa de la UIB 
  Campus de la UIB 
  Càtedra Ramon Llull 
  Centres universitaris 
  Claustre 
  Comunicats 
  Consell de Govern 
  Consell Social 
  Coral Universitat de les Illes Balears 
  Cursos d’espanyol (Dept. de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina) 
  Dept. de Ciències Històriques i Teoria de les Arts 
  Dept. de Dret Públic  
  Dept. de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina 
  Dept. de Filosofia i Treball Social 
  Dept. de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació 
  Dept. de Pedagogia i Didàctiques Específiques 
  Eleccions a la UIB 
  Emprenedors 
  Escola Universitària d’Estudis Empresarials 
  Esports 
  Estructura i organització de la UIB 
  Estudis (presentació, plans d’estudis, programes de les assignatures, accés, 

orientació) 
  Facultat d’Educació 
  Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 
  Fitxes de facultats i escoles 
  Fundació Càtedra Iberoamericana 
  Gerència 
  Institut de Ciències de l’Educació 
  Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS) 
  La UIB amb tu 
  Matrícula 
  Memòries 
  MTEE 
  Observatori per a la Igualtat 
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  Oficina de Convergència i Harmonització Europea 
  Oficina de Cooperació per al Desenvolupament i Solidaritat 
  Oficina de Planificació i Prospectiva 
  Pastoral Universitària 
  Portal en anglès 
  Portal en espanyol 
  Presentació i informació general de la UIB 
  Pressuposts 
  Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (POTU) 
  Second International Conference on Tourism Economics 
  Servei d’Activitats Culturals 
  Servei d’Afers Generals (FOU, Pla de formació, convenis) 
  Servei de Comptabilitat i Pressuposts 
  Servei d’Informació 
  Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructures 
  Servei de Prevenció 
  Servei de Publicacions i Intercanvi Científic 
  Servei de Recursos Humans 
  Servei de Relacions Internacionals i Vicerectorat de Relacions Exteriors 
  Servei Lingüístic (Gabinet d’Onomàstica, Gabinet de Terminologia, Àrea 

d’Idiomes Moderns) 
  Servei Mèdic 
  Serveis contractats i externs: reprografia, menjadors i cafeteries, transport, 

farmàcia. 
  Sindicatura de Greuges 
  UIMIR 
  Universitat Oberta per a Majors (UOM) 
  Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica 
  Vicerectorat de Postgrau 

 
 

2.5. Col·laboracions amb altres institucions 
 

A part de totes les tasques pròpies que duem a terme com a servei, en fem d’altres 
en col·laboració amb altres serveis, entitats, etc., com ara:  

 
  Seminaris d’orientadors del POTU 

Hem assistit a sis seminaris d’orientadors dels que ha organitzat el POTU. 
 
  Jurat del concurs d’imatge Estudia a la Universitat del POTU 

El SI ha participat com a membre del jurat del concurs d’imatge Estudia a la 
Universitat, que convoca el POTU per a alumnes de 4t d’ESO, batxillerat i cicles 
formatius.  
 
  Inscripcions i certificats de cursos 

Com ja hem dit, ens hem encarregat de fer la inscripció i de repartir els certificats 
d’alguns cursos.  
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  Col·laboracions en premsa 
Algunes de les col·laboracions en premsa que hem fet són entrevistes. Sobretot, per 

a les jornades que organitzam Vine a la Universitat. Algunes d’aquestes entrevistes eren 
radiofòniques i altres per sortir l’endemà a la premsa escrita.  

D’altra banda, hem ajudat en l’elaboració d’un article sobre el programa La UIB 
amb tu al Suplement Universitat del Diario de Mallorca. També hem col·laborat amb 
una entrevista publicada a la revista de l’IES Felanitx. 
 
  Recaptació contra el càncer 
Cada any col·laboram amb l’Associació Espanyola contra el Càncer. Muntam taules 
recaptadores pels edificis, que són ateses per alumnes col·laboradors o voluntaris que 
s’hi apunten. Aquests voluntaris també fan recaptació pels edificis del campus amb una 
vidriola. Enguany la recaptació es va fer el dia 11 de maig, i vàrem recollir donatius per 
valor de 202,28 euros. 
 
  Participació a les jornades del SIOU (Serveis d’Informació i Orientació 
Universitaris) 

Aquestes jornades es varen celebrar a la Universitat de La Laguna al mes de maig. 
Les jornades se celebren una vegada l’any i s’hi posen al dia els temes universitaris que 
afecten totes les oficines d’informació i orientació universitària. El Servei d’Informació, 
una vegada més, hi assistí. A més, aquestes jornades foren molt fructíferes, ja que 
tractaren temes d’actualitat. 
 
  Itineraris ambientals 

Hem col·laborat amb els itineraris ambientals oferint obsequis als assistents i 
tenint emmagatzemat el material que fan servir. A més, amb vista al pròxim any 
acadèmic un dels organitzadors gestionarà aquesta activitat des del Servei d’Informació. 
 
  Pla estratègic de la UIB 

També hem col·laborat en l’elaboració dels resultats de la difusió d’esdeveniments 
i de les activitats que hem organitzat o amb les quals hem col·laborat per a la memòria 
del Pla estratègic de la UIB. 
 
  Anuari 

Enguany hem preparat també una presentació del Servei d’Informació per incloure-
la a l’Anuari que es publica per a la cerimònia de graduació. 
 
  Centre de Tecnologies de la Informació 

Des del Servei d’Informació hem col·laborat amb el CTI en el projecte comú de la 
renovació i reestructuració de la nova pàgina web de la Universitat i en l’actualització 
de la informació sobre els grups de recerca existents amb les adreces web corresponents. 
 
  EMT 

Enguany l’EMT ha dut a terme un projecte pilot amb els estudiants universitaris 
sobre la nova targeta ciutadana. Des del SI hi hem col·laborat fent difusió d’aquest 
projecte entre els estudiants a través de les llistes de distribució, enviant tota la 
informació en paper a tots els edificis i, especialment, repartint les noves targetes entre 
els alumnes seleccionats. Fins al dia 30 de juny, hem repartit 1.325 targetes.  
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3. RECURSOS 

 
Per poder desenvolupar les tasques diàries és molt important disposar dels recursos 

adients i necessaris per a cada una.  
 

3.1. Pressupost 
 

El SI disposa d’un pressupost anual per fer front a les despeses diàries d’actualització de 
material. L’any 2006 disposam d’un pressupost de 8.010,00 euros. Ara bé, ni les 
activitats ni el material de promoció són finançats amb aquest pressupost, sinó que són 
assumits pel POTU dins el programa La UIB amb tu. 
 

3.2. Infraestructura i recursos materials 
 
La infraestructura on està ubicat el nostre servei és agradable, acollidora i de fàcil 

accés. La ubicació i la senyalització són imprescindibles per a un servei integral a la 
Universitat, per ser el punt de referència i d’unió entre la Universitat i la societat. Com 
ja hem dit, a través del qüestionari d’avaluació que férem als usuaris, va quedar palès 
que la senyalització era insuficient; per la qual cosa vàrem sol·licitar la retolació en tots 
els indicadors del campus de la nostra localització. A més, hem instal·lat un cartell 
lluminós sobre l’edifici i fem campanyes entre els estudiants per donar a conèixer els 
serveis que els oferim. 

El Servei estava distribuït en dos espais molt diferenciats: un espai obert que ens 
servia per atendre els usuaris, fer autoconsulta, etc.; i un espai subdividit en tres 
despatxos, que ens permetia fer la feina més individualitzada i de suport. Pels canvis 
que hem sofert al llarg dels anys i especialment enguany, ens calia ampliar el Servei. 
Sobretot necessitàvem un espai destinat a magatzem on poguéssim ordenar tot el 
material informatiu i promocional que gestionam. Aquest magatzem era una necessitat 
bàsica, ja que, principalment, infringíem les normes bàsiques de seguretat al nostre lloc 
de treball perquè teníem tot el material amuntegat i col·locat en llocs de pas. A més, la 
major part d’aquest material és inflamable. 

També hem aconseguit un nou despatx en el qual, per ara, podrem fer reunions, 
presentacions i feina en equip (característica molt important del nostre servei i per 
millorar la qualitat de la nostra feina). A més, era una altra necessitat, ja que la plantilla 
del SI ha augmentat, tal com veurem més endavant. 

Pel que fa al material informàtic de què disposam per dur a terme les tasques 
encarregades, tenim: cinc PC i dos Macintosh, tres impressores i un escàner per al 
personal; també disposam de sis PC per als usuaris. Tots els ordinadors destinats als 
usuaris tenen disquetera; dos PC tenen lector de CD i un altre PC també disposa de 
gravadora de CD. A més, per poder realitzar les tasques de promoció tenim dos 
ordinadors portàtils. D’altra banda, també disposam d’un canó per fer projeccions en les 
activitats de promoció, d’una càmera fotogràfica digital (que ens permet fer un recull 
fotogràfic de totes les activitats que duem terme), d’una fotocopiadora i d’un fax (que 
ens faciliten la nostra feina). També tenim dues memòria USB que ens ajuden a 
transportar les nostres presentacions als llocs on hi ha infraestructures suficients per 
realitzar les tasques de promoció. 

Fins i tot, per poder dur a terme les activitats de promoció, enguany hem comprat 
un taulell i dos tamborets per facilitar l’atenció personalitzada en fires, jornades 
d’acollida... 
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3.3. Recursos humans 
 

La plantilla del Servei d’Informació està formada per sis persones. Cada any 
demanam alumnes col·laboradors perquè ens ajudin en les activitats de formació.  

Enguany, la plantilla ha sofert alguns canvis. Al mes de setembre, es va produir el 
primer canvi: Catalina Roig Adrover ha passat a ser interina laboral de grup III. Des del 
mes de gener la plantilla del SI ha augmentat amb la incorporació de Maria Victòria 
Vidal Juan, després de la reestructuració del Servei de Publicacions i Intercanvi 
Científic. 

Un fet destacable del personal és la qualificació que tenen i la bona disposició per 
millorar. Així és que cada any els membres del SI assisteixen als cursos de formació del 
Pla de formació de la UIB per continuar en la millora de la qualitat del servei.   

 
 

4. MILLORA DE LA QUALITAT: COMISSIÓ DE QUALITAT (CQ) 
 

Al Servei d’Informació treballam en una comissió de qualitat (CQ) dins el Pla 
estratègic de Gerència. A través d’aquesta comissió hem d’avaluar el nostre servei i 
cercar-ne els punts febles per tal de poder millorar-lo i oferir un servei de qualitat. A 
més, hem de crear una carta de serveis que expliqui quina és la nostra missió, quins 
objectius tenim i amb quins procediments els hem d’aconseguir…  

Aquesta comissió implica haver-nos de reunir i treballar en equip i, a més, haver 
d’assistir a reunions amb altres comissions de qualitat per anar coordinats. Consideram 
que aquesta tasca de millora de la qualitat hauria de permetre una millor comunicació i 
coordinació entre tots els serveis de la Universitat, a part de millorar la qualitat de cada 
un dels serveis. Encara que la feina d’haver-nos de reunir setmanalment ens és un poc 
complicada per les característiques del nostre servei: no podem deixar d’atendre el 
públic i sempre tenim feines d’actualitzar, de mantenir..., que no poden esperar, així i tot 
ens interessa molt la feina en equip, la gestió de la qualitat i la millora contínua. 

Per dur a terme una millora constant i oferir un servei de qualitat, tenim a la nostra 
pàgina web un formulari de suggeriments obert a tots els usuaris. A més, com ja hem 
dit, al mes de novembre vàrem passar un qüestionari d’avaluació entre els usuaris. 
Aquestes enquestes eren voluntàries i anònimes. Vàrem rebre la resposta de 39 usuaris. 
Majoritàriament són usuaris que vénen setmanalment. El grau de satisfacció sobre 
l’atenció que reben és molt alt. També estan satisfets amb la informació que reben. 
Consideren que la informació obtinguda és alta. Igualment passa amb la informació que 
tenen disponible a través de la pàgina web. Gairebé tots els usuaris han trobat adequades 
les instal·lacions de què disposen al SI.  

A més, a través d’aquesta enquesta els nostres usuaris han pogut opinar i fer-nos 
suggeriments. Algunes de les coses que més els agraden del Servei són: la informació 
acadèmica i cultural que els oferim, l’atenció personalitzada que reben, les 
infraestructures (especialment l’accés als ordinadors sense necessitat de la targeta 
universitària), la informació completa, actualitzada i fiable, la rapidesa i l’eficàcia del 
personal... Pel que fa als canvis que ens han proposat a l’apartat de suggeriments, n’hi 
ha que consideren que hem de: millorar la senyalització, oferir la possibilitat d’imprimir 
a través de les copisteries, ampliar l’espai, etc.  
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5. CONCLUSIONS I PROJECTES 

 
Per al curs que ve tenim la intenció de mantenir les activitats pròpies del Servei 

d’Informació, en els àmbits exposats d’atenció de les demandes dels usuaris, de difusió 
de la informació que genera la UIB, d’informació i promoció, i de captació d’estudiants. 
També volem continuar tenint presència institucional en fires, ja que pensam que és una 
bona via de promoció. Per dur a terme totes les nostres tasques, tenim pensat seguir 
sol·licitant alumnes col·laboradors, que ens són molt útils a l’hora de programar 
activitats de promoció de manera que en cap moment el Servei d’Informació quedi 
desatès per dur a terme aquestes altres activitats. 

A més, estam preparant canvis en l’oferta única d’activitats de promoció, anual i 
general, sobretot avançar la presentació a partir del mes d’octubre perquè els centres de 
secundària puguin preveure i organitzar les activitats que faran. Fins i tot, volem 
programar visites personalitzades i cercar nous itineraris més especialitzats segons les 
demandes i el perfil dels sol·licitants. 

Una altra activitat que tenim prevista per a la promoció és organitzar uns tallers 
sobre l’accés, la pàgina web, etc., adreçats a futurs estudiants. D’aquesta manera 
coneixeran més el funcionament de la Universitat i evitarem el desconcert i 
desorientació que tenen els estudiants abans de la matrícula. A més, ja estam preparant 
unes noves sessions informatives sobre els serveis i la Universitat, a part de les que ja 
fem sobre accés. En aquesta campanya de promoció i d’informació, volem arribar, 
sobretot, l’any que ve a pares i a famílies. Hem de donar a conèixer la Universitat a la 
societat de les Illes perquè entenguin que la UIB s’identifica amb la societat a la qual 
pertany i que respon a les necessitats i a les demandes de la societat balear. Volem fer 
una campanya no sols adreçada als futurs estudiants, sinó que volem implicar-hi tota la 
societat. 

Tenim altres projectes prevists com ara: dur a terme una campanya publicitària per 
donar a conèixer entre els estudiants i la societat en general el Servei d’Informació i 
consolidar el fet de ser el punt de referència i d’unió entre Universitat i societat; 
potenciar la relació amb els centres universitaris i continuar oferint-los formació.  

Fins i tot, volem fer una altra jornada adreçada a orientadors per posar-los al dia 
sobre algunes novetats i, especialment, sobre l’espai europeu d’educació superior. 

Pel que fa a la gestió, la coordinació i el manteniment del contingut de la pàgina 
web, tenim previst que es mantingui. A més, col·laboram estretament en el projecte de 
la nova pàgina web.  

Igualment, continuarem treballant en la comissió de qualitat per aconseguir un 
servei de qualitat per als usuaris.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 25

 
6. ESTADÍSTIQUES 
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Participants a activitats orientatives i de promoció
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Grau de satisfacció sobre la informació obtinguda

molt baix
baix
normal
alt
molt alt

 
 

Grau de satisfacció sobre el contingut de la pàgina web
molt baix
baix
normal
alt
molt alt

 
 

Grau de satisfacció sobre la senyalització del SI
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molt alt
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Servei d’Informació 
 
Margalida Mas 
Antoni Llabrés 
Catalina Roig 
Miquel Amorós 
Maria Victòria Vidal 
Magdalena Vázquez 
 
Palma, 21 de juliol de 2006 



 
9.19. OFICINA DE SUPORT A LA RECERCA (OSR) 
Son Lledó 
Campus universitari 
Cra. de Valldemossa, km 7.5 
07122 Palma 
Telèfons: 971 17 30 68 i 971 17 29 40   
Fax: 971 17 26 37 
Adreça d’Internet: http://www.uib.es/recerca 
 
Directora: Dra. Gemma Turnes Palomino 
Personal: 
Sra. Àngels Oliver 
Sr. Xavier Salvà 
Sra. Maria Quetglas 
Sra. Immaculada Sans  
Sr. Xavier Garcias 
Sr. Miquel Titos Ramis 
Sra. Margalida Carbonell 
Sr. Ricardo Garcia Noval 
 
Introducció 
L’OSR és una oficina d’interfície de suport a la investigació i a la transferència dels 
resultats científics i tecnològics obtinguts a la UIB. És missió de l’OSR estimular la 
participació dels investigadors de la UIB i els seus instituts en projectes de recerca 
europeus, nacionals o autonòmics, i donar-los el suport necessari tant per a la sol·licitud 
com per a la gestió d’aquests. Treballa en coordinació amb l’OTRI-FUEIB per difondre 
l’activitat científica que es duu a terme a la UIB i per fomentar la investigació en 
col·laboració amb empreses i identificar els resultats de recerca que permetin una 
transferència de coneixements a la societat. 
 
Per complir els objectius esmentats l’OSR realitza les activitats següents: 
 
• Gestió d’ajuts per a l’assistència a congressos i estades de treball 
• Gestió d’ajuts per a la incorporació de tècnics 
• Gestió de reparació i reposició de material científic 
• Estades breus de professors convidats 
• Gestió d’ajuts per a la realització de congressos a la UIB 
• Gestió d’ajuts per concórrer al programa marc 
• Gestió d’ajuts a projectes propis 
• Gestió de patents 
• Gestió de bestretes per a projectes 
• Gestió del programa de foment de la participació en projectes d’investigació 
• Gestió de alumnes col·laboradors de tipus B 
• Gestió del catàleg d’investigadors i grups de recerca 
• Gestió del programa d’adquisició d’ordinadors portàtils 



• Informació a través de la web o per nota informativa sobre convocatòries autonòmiques, 
nacionals o europees de projectes de recerca, beques i altres ajuts a la recerca publicades 
al BOE o al BOIB 

• Informació a través de la web o per nota informativa sobre altres convocatòries de 
projectes de recerca, beques i altres ajuts 

• Assessorament per a la presentació de projectes d’investigació a aquestes convocatòries 
• Gestió i seguiment de projectes d’investigació europeus concedits 
• Gestió dels currículums dels investigadors (GREC) 
• Elaboració del catàleg de projectes 
• Elaboració de la memòria d’investigació 
• Gestió de beques de col·laboració 
 
Assistència a cursos i seminaris 
— M. Carbonell. «Curs de socorrisme laboral i primers auxilis». Universitat de les Illes 
Balears. Dia 3 de novembre de 2005 
 
— M. Carbonell. «Curs de formació bàsica en voluntariat». Universitat de les Illes Balears. 
Dies: 7, 9 i 10 de novembre de 2005 
 
— X. Salvà. «Jornada sobre lo que todo profesional de la biomedicina debe saber sobre 
patentes». Hospital Universitari La Fe. València. 2005. 
 
— I. Sans, X. Garcias i G. Turnes. «Jornada de presentació del Pla Balears de Ciència i 
Tecnologia 2004-2008». Universitat de les Illes Balears. Palma. Dia 17 de novembre de 
2005. 
 
— X. Garcias. «Jornada d’auditories financeres en el VI Programa marc». Universitat de 
Castella-la Manxa. Toledo. Dia 13 d’octubre de 2005. 
 
— I. Sans, M. Titos. «Jornada de Xarxes d’Innovació Tecnològica». ParcBIT. Palma. Dia 2 
de novembre de 2005. 
 
— M. Carbonell, M. Titos. «Reunió d’administradors de l’eina de gestió de currículums 
GREC». Universitat de Barcelona. Barcelona. Dia 22 de novembre de 2005. 
 
— M. Titos. «Curs preparatori per a la prova de nivell C de català». UIB. Palma. Desembre 
de 2005-gener de 2006. 
 
— I. Sans. «Jornada sobre Ajuts del FIS-ISCIII». Institut de Salut Carlos III. Madrid. Dia 
15 de febrer de 2006. 
 
— I. Sans. «Govern i representació de les universitats a la LOU i als Estatuts de la UIB». 
Universitat de les Illes Balears. Palma. Dies 27-31 de març de 2006. 
 
— I. Sans. «Prevenció de l’estrès laboral». Universitat de les Illes Balears. Palma. Dies 2 i 
4 de maig de 2006. 
 



— I. Sans i G. Turnes. «Curs bàsic de prevenció de riscs laborals». Universitat de les Illes 
Balears. Palma. Dies: 3 de maig i 2 de juny de 2006. 
 
— I. Sans, M. Titos i G. Turnes. «Conferencia anual de la red Otri de universidades: La 
innovación como motor de desarrollo». Universitat de Barcelona. Dies 21-23 de juny de 
2006. 
 
Organització de cursos i seminaris 
— «Jornada sobre la protecció dels resultats de la investigació». Organitzada per la UIB. 
Palma, 28 d’octubre de 2005. 
 
Activitats rellevants 
— Edició de la Memòria d’investigació de l’any 2005. 
— Edició del Catàleg de projectes de l’any 2005. 
— Organització de la V Setmana de la Ciència a la UIB. Palma. Del 7 al 20 de novembre 
de 2005. 
— Coorganització de la V Fira de la Ciència. Palma: 27-29 d’abril, i Eivissa: 11-13 de maig 
de 2006. 
 
Dades complementàries 
— Tramitació de noves patents de la UIB: 5. 
— Assessorament en les sol·licituds de projectes europeus: 29. 
— Consultes a la pàgina web de l’OSR: 34.126. 
 
 



9.20. Web de la UIB 
Any acadèmic 2005-2006 

 
 
Des de fa alguns anys la Universitat de les Illes Balears té en marxa un projecte de 

renovació i reestructuració de la pàgina web institucional. Aquest projecte ha passat per 
diverses etapes. Durant l’any acadèmic 2005-2006 s’han continuat realitzant cursos de 
formació per a departaments i serveis i s’ha anat introduint informació en aquesta 
pàgina. De totes maneres, a finals del mes de juny el Centre de Tecnologies de la 
Informació i el Servei d’Informació duen a terme una anàlisi de la situació i proposen 
canvis en l’estructuració del contingut i de la imatge d’aquesta nova pàgina. 

Així i tot, el Servei d’Informació durant aquest any ha continuat encarregant-se del 
manteniment i de l’actualització de la pàgina web institucional de la Universitat. Tota la 
informació sobre aquest apartat està recollida a la memòria del Servei d’Informació. 
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9.21. Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials 
 
El Consell de Direcció de 26 d'abril de 2005 aprovà la creació de l'Oficina Universitària de 
Suport a Persones amb Necessitats Especials. Així el que fins aquest moment havia estat el 
Programa d’Asessorament i Suport a Persones de la Comunitat Universitària amb 
Discapacitat adopta aquesta nova figura administrativa i fa una passa més per afiançar 
l’atenció a les necessitat de les persones amb discapacitat a la UIB. 
Les persones responsables de d’aquesta nova oficina són la directora, Dolors Forteza, i el 
tècnic, José Luis Ortego.  
Presentam a continuació un petit recull de les activitats més destacables desenvolupades 
durant aquest curs. Aquestes s’agrupen en dos eixos: 
 
 
1. Intervenció individualitzada 

 
Durant el curs, 2005-2006, l’Oficina va atendre a seixanta-sis alumnes amb discapacitat, 
trenta-un homes i trenta-cinc dones. 

Per primera vegada, l’oficina ha donat suport, també durant aquest darrer curs, a un alumne 
del programa europeu d’intercanvi d’estudiants ERASMUS.  

A més, aquest ha estat el primer curs en què el nombre d’alumnes amb discapacitat 
matriculats a la UIB (vuitanta-un estudiants) supera el nombre d’alumnes que han 
mantingut algun tipus de relació amb l’oficina, ja sigui per sol·licitar assessorament o 
suport continuat.  

Les dades de la taula indiquen el curs en què cada un dels alumnes, que atén l’oficina, va 
entrar-hi en contacte. Durant el curs 2005-2006 l’Oficina de Suport establí disset nous 
contactes amb alumnes amb discapacitat. 

Taula. Relació d’alumnes amb discapacitat segons l’any del primer contacte amb l’Oficina 
de Suport i que continuen rebent suport durant el curs 2005-2006  

Any primer contacte Freqüència 

1999-2000 2 

2000-2001 3 

2001-2002 7 

2002-2003 13 

2003-2004 12 

2004-2005 12 

2005-2006 17 



Total 66 

 
D’altra banda, hem ofert suport per a l’adaptació i provisió d’ajudes per als estudiants amb 
necessitats especials que es presentaren a les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) a les 
convocatòries de juny i setembre, a la Universitat Oberta per a Majors i a altres cursos que 
ofereix la Universitat, com el CAP o el curs de preparació per a les proves d’accés a la 
Universitat per als majors de 25 anys. 
 
 
2. Intervenció general 
 

•  Eliminació de barreres arquitectòniques. Durant aquest curs hem col·laborat amb el 
Servei de Contractació, Patrimoni i Infraestructura per a la millora de l’accessibilitat 
de les instal·lacions i l’equipament del campus universitari. 

•  Manteniment de la pàgina web del Programa. Es pot visitar a l’adreça electrònica: 
<http://www.uib.es/servei/uid>. 

•  Participació a jornades i congressos: 
o IX Jornades sobre Universitat i Discapacitat a la Universitat d’Alacant, 28 i 

29 d’octubre de 2005. 
o Jornadas Universidad y Educación Especial, Burgos, del 15 al 18 de març de 

2005. 
o Workshop paral·lel a les II Jornadas Nacionales de Educación y 

Discapacidad, celebrades a la Universitat de Valencia, el 18 i 19 de febrer de 
2005, amb el títol: ¿Cómo pueden las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación facilitar la integración de las personas con discapacidad en la 
educación en general y en la universidad en particular?a la XIX Reunió 
Universitat i Discapacitat.  

•  Instal·lacions esportives gratuïtes i previsió d’activitats integrades. Hem continuat 
amb els contactes amb CampusEsport per mantenir l’oferta esportiva adaptada i la 
gratuïtat dels serveis de les instal·lacions esportives per a les persones de la 
comunitat universitària amb discapacitat. 

•  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 de la Conselleria d’Interior i la Federació Balear de Persones amb 
Discapacitat, Coordinadora). 

•  Col·laboració amb l’Observatori per a la igualtat de la UIB. 
 
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. 
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9.22. Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (POTU) 
 
La informació continguda en aquest document s’ha extret de la Memòria de les 
activitats del Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (POTU) durant el 
curs 2005-2006, presentada a la comissió mixta per a temes de secundària en la sessió 
del dia 12 de juliol de 2006.  
 
Definició i estructura del programa 
 
El Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (POTU) té com a finalitat facilitar 
la incorporació de nous alumnes a la Universitat, mitjançant la difusió de la importància 
de la formació superior entre els alumnes de l’educació secundària obligatòria i 
postobligatòria i entre d’altres col·lectius de la societat de les Illes Balears; millorar la 
coordinació entre el professorat de l’educació secundària i el professorat universitari; i 
reforçar les accions necessàries de suport a l’estudi de l’alumnat de la Universitat de les 
Illes Balears. 
 
El programa depèn d’una comissió mixta integrada per representants de la Conselleria 
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i de la Universitat de les Illes 
Balears. Funcionalment depèn del Vicerectorat d’Estudiants de la UIB. Una comissió 
tècnica (persones marcades amb asterisc) és responsable del treball quotidià del POTU. 
 
Composició de la comissió mixta 
 
MEMBRES DE LA COMISSIÓ MIXTA DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ 

I CULTURA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER A TEMES 
DE SECUNDÀRIA 

Sr. Climent Ramis Director general d'Universitat 
Sr. Joan A. Mesquida* Vicerector d’Estudiants 
Sra. Joana Lladó Direcció General d'Universitat 
Sr. Andreu Crespí* Direcció General d'Universitat / UIB (POTU) 
Sr. Lluís Segura Direcció General d'Innovació Educativa 
Sr. Albert Catalán* IES Guillem Sagrera / DGU-UIB (POTU) 
Sr. Miquel Rayó* IES Francesc de Borja Moll / DGU-UIB (POTU) 
Sr. Joan Coll IES Cap de Llevant 
Sra. M. Neus Torres IES Santa Maria d’Eivissa 
Sr. Pere Barceló Consell d’Estudiants 
Sra. Francesca Lladó1 Vicerectora d’Extensió Cultural 
Sr. Eduard Rigo* Departament de Ciències de l'Educació 
Sra. Rosa Rosselló Departament de Ciències de l'Educació 
Sr. Joan J. Muntaner Director de l’ICE 
Sr. Guillem Ramon* Coordinador de relacions amb secundària 
 
Reunions de la comissió mixta durant l’any acadèmic 2005-2006 
 
Durant l’any acadèmic 2005-2006, la comissió mixta s’ha reunit en dues sessions 
plenàries: el dia 24 de novembre de 2005 i el dia 12 de juliol de 2006.  
 
                                                 
1 Substituïda per la senyora Maria Juan Garau.  
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Personal 
 
Quatre professors de secundària en comissió de serveis formen l’equip de personal del 
programa: Albert Catalán, Andreu Crespí, Enrique Gómez i Miquel Rayó. La 
coordinació del treball d’aquestes persones correspon al senyor Guillem Ramon. Per al 
proper any acadèmic s’ha previst substituir, a petició pròpia, el senyor Enrique Gómez 
pel senyor Gabriel Cànaves. El Programa d’Orientació i Transició a la Universitat 
s’ubica al campus de la UIB: edifici Beatriu de Pinós (Albert Catalán i Miquel Rayó) i 
edifici Mateu Orfila i Rotger (Enrique Gómez i Andreu Crespí). El programa disposa 
d’una adreça electrònica: <programa.transicio@uib.es>, i té obert un espai al web de la 
UIB: <www.alu.uib.es/ca/potu>.  
 
Pressupost  
 
El Programa d’Orientació i Transició a la Universitat està dotat amb un pressupost anual 
de 30.000 euros de la Conselleria, més la dotació necessària per a mobiliari, material, 
activitats, edicions i altres despeses de la UIB, directament o a través de patrocinadors.  
 
Tres novetats destacables: «La UIB amb tu»; itinerari d’interpretació ambiental al 
campus; material «Tria el que vols ser». 
 
A) Entre les accions previstes al Pla d’acció del Programa d’Orientació i Transició a la 
Universitat per a l’any acadèmic 2005-2006, cal destacar l’oferta unificada d’activitats 
d’informació i orientació per a centres de secundària presentada sota el nom genèric de 
«La UIB amb tu» des del Servei d’Informació de la UIB (per veure l’oferta completa, 
consultau <www.uib.es/lauibambtu06/>). Gràcies a aquesta oferta, els tècnics del 
Programa d’Orientació i Transició a la Universitat i el seu coordinador s’han pogut 
desplaçar a quaranta centres de secundària (entre els quals, tots els de Menorca, Eivissa 
i Formentera), en 48 visites per fer-hi 56 sessions de motivació universitària que han 
arribat a 2.885 alumnes de 4t d’ESO, 1r curs de batxillerat i 2n curs de batxillerat. En el 
cas de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera, s’ha celebrat una reunió informativa 
prèvia amb els directors i directores dels centres de secundària.  
 
Dins la mateixa oferta, el Servei d’Informació de la UIB ha realitzat 26 sessions 
informatives sobre l’accés a la Universitat en altres tants centres de secundària, a més de 
les pròpies de l’activitat Vine a la Universitat, que ha tingut com a novetat una activitat 
específica per a professorat d’educació secundària amb la participació dels equips 
deganals i de direcció d’escola universitària de la UIB. 
 
A més, professors i professores dels diferents departaments de la UIB han participat en 
un programa de conferències de divulgació científica, social i cultural, inclòs en l’oferta 
«La UIB amb tu», i han realitzat 74 sessions en centres de secundària de totes les illes.  
 
B) Pel que fa als itineraris d’interpretació ambiental al campus de la UIB, promoguts pel 
Vicerectorat d’Infraestructures i Medi Ambient per iniciativa del Programa d’Orientació 
i Transició a la Universitat, s’ha fet una oferta experimental durant el present any 
acadèmic amb la participació de 249 alumnes i 11 professors d’educació secundària. Un 
cop avaluada la fase experimental, els itineraris s’inclouran en l’oferta de «La UIB amb 
tu» per al proper any acadèmic. 
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C) S’ha editat un material d’informació i orientació sobre professions relacionades amb 
titulacions universitàries impartides a la UIB: «Tria el que vols ser», adreçat a alumnat 
de segon cicle d’ESO. El material inclou un desplegable per a l’alumne/a i una breu 
guia d’ús a l’aula per al professorat. S’ha fet una impressió de 40.000 exemplars del 
material per a l’alumnat i de 2.000 guies didàctiques. El material ha arribat a tots els 
centres d’educació secundària de les Illes Balears. Es preveu fer-ne una segona tramesa 
durant el curs 2006-2007.   
 
Altres activitats del Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (POTU) 
desenvolupades durant l’any acadèmic 2005-2006 
 
El Programa d’Orientació i Transició a la Universitat desenvolupa en la mesura de les 
seves possibilitats les activitats previstes en el pla d’acció que aprova anualment la 
comissió mixta. Una selecció de les activitats de l’any acadèmic 2005-2006 és la que 
figura en el quadre següent:   
 

«La UIB amb tu» per a centres de secundària 
Conferències de motivació universitària  
Sessions informatives sobre accés a la universitat  
Col·loquis preuniversitaris 
Conferències de divulgació científica, social i cultural  
Visites al campus Vine a la Universitat per al professorat de 
secundària 
Visites al campus Vine a la Universitat per a l’alumnat de 
secundària  
Programa de final de curs (període de proves d’accés) 

1. Activitats d’informació i 
d’orientació sobre els 
estudis i l’activitat 
universitària 

Col·laboració amb el programa de suport a persones amb 
discapacitat de la UIB 
Seminari general secundària-Universitat 
Seminari d’orientadors i orientadores 
Seminaris específics per àrees de professors i professores de 
secundària i de la Universitat 

2. Coordinació i 
comunicació secundària-
Universitat 

Col·laboració amb l’ICE en la convocatòria del Pla de recerca 
específica de temes relacionats amb la transició 
Materials de promoció dels estudis universitaris i de la UIB 
Material «Tria el que vols ser» d’orientació als estudis 
universitaris per a alumnes de segon cicle d’ESO 

3. Recursos per a la 
informació i l’orientació a 
futurs estudiants Col·laboració amb la web per a futurs estudiants 

DEMOLAB 
Itineraris d’interpretació ambiental al campus de la UIB 
III concurs d’imatge Estudia a la Universitat 

4. Activitats participatives 
per a alumnes de 
secundària Col·laboració amb la segona convocatòria dels Premis 

d’Investigació del Consell Social de la UIB 
Col·laboració amb el Consell d’Estudiants 
Contactes amb els equips deganals i de direcció d’escola 
universitària 
Col·laboració amb el Programa d’orientació educativa i 
d’assessorament personal de la UIB (PROA) 

5. Atenció i suport a 
l’estudiant universitari 

Recull i anàlisi de dades sobre la transició i les necessitats 
d’orientació dels alumnes universitaris 
Col·laboració amb l’Observatori per a la Igualtat d’Oportunitats 
de la UIB, amb el Servei de Comunicació, amb el Servei 
d’Informació, i en general amb òrgans, serveis i departaments de 
la UIB 

6. Diversos 

Comunicació amb altres universitats en temes propis de la 
transició a la universitat i la promoció dels estudis universitaris 
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Planificació general i elaboració de documents 7. Organització interna de 
la comissió mixta i del 
POTU 

CD del POTU 

 
Totes les accions s’han desenvolupat sempre amb la col·laboració dels òrgans, de les 
estructures o dels serveis competents de la pròpia Universitat, com ara: el Servei 
d’Informació, l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE), el Servei d’Alumnes, el Servei 
de Recursos Audiovisuals, el Gabinet d’Imatge, el Departament d’Orientació i Inserció 
Professional (DOIP) de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, etc., a més 
dels equips deganals i de direcció d’escola universitària.   
 
Documentació elaborada 
 
Entre la documentació necessària per a la fonamentació i el desplegament de les 
diferents accions dutes a terme durant l’any acadèmic 2005-2006, cal destacar els 
informes següents:  

o Els estudiants universitaris de les Illes Balears: dades per a una reflexió, 
elaborat pels tècnics del programa. 

o L’espai europeu d’educació superior i els seus efectes sobre l’educació 
secundària, elaborat pel seminari general de professors i professores. 

o Expectatives de l’alumnat de 2n cicle d’educació secundària obligatòria de les 
Balears en relació amb els estudis universitaris. Una aproximació. Informe 
final, elaborat per un equip mixt de professors d’educació secundària i 
d’Universitat en el marc del seminari d’orientadors i orientadores.  

 
 
 
 
 



10. MEMÒRIA ECONOMICOADMINISTRATIVA 
 
10.1. ASPECTES DE CARÀCTER GENERAL  
 

1. S’ha aprovat l’Acord Normatiu que regula la jornada, els permisos i les vacances del 
personal d’administració i serveis funcionari. 

2. S’han resolt el concurs per a la provisió de llocs de treball de personal funcionari, un concurs 
oposició restringit i un concurs oposició lliure de personal laboral. 

3. S’ha convocat un concurs oposició restringit per cobrir setze places de la plantilla de 
personal laboral. 

4. S'ha negociat un “Document de Plantilles” amb tot el PAS, tant funcionari com laboral, amb 
una durada de 2 anys i amb els objectius principals de consolidació de places estructurals, 
promoció horitzontal i promoció vertical. 

5. S'ha continuat fent cursos del Pla de Formació, atenent especialment, un any més, les 
necessitats del personal de les Seus d’Eivissa-Formentera i Menorca. 

6. S'ha convocat i resolt el concurs per a la concessió dels serveis de Bars i Restaurants dels 
edificis Ramon Llull i Son Lledó. S’ha completat així la diversificació de bars i restaurants 
de la UIB. 

7. S’han convocat i resolt els concursos d’arrendament d’un servidor per a un entorn OPEN 
UNS i TRU64 UNIX per al CTI, i la substitució d’equips de la xarxa troncal d’I+D+I. 

8. S'ha negociat i elaborat un pressupost que, com característica principal, recull un increment 
de la subvenció nominativa que permet continuar amb la millora de la ràtio “transferència 
per estudiant”, en un context de manteniment dels alumnes matriculats. 

9. Així mateix, en l'elaboració del pressupost de la UIB per al 2006 s'han introduït, com a 
principals novetats, partides dedicades a incrementar dotacions de PAS i PDI, inclosa una 
partida dedicada a la futura promoció de TEU. 

10. S’ha creat un nou programa pressupostari per recollir les partides destinades a TIC. 
11. S’ha continuat amb el desplegament de les labors del COFIU. 
12. S'ha continuat amb el desplegament del Pla de Gerència iniciat l'any anterior. 
13. S'ha establert un programa per oferir als alumnes ordinadors portàtils amb bones condicions 

de preus i financeres. 
14. S'ha organitzat per primera vegada la presentació de la Memòria del CRE al Campus de la 

UIB. 
15. S'ha continuat impulsant la festa informàtica Balearikus Party. 
16. S'ha continuat donant suport a l'Escola Politècnica Superior per a l'organització de les II 

Jornades d'Arquitectura i Construcció, sota el títol “Nous Materials a la Construcció”. 
17. S'ha nomenat un nou director per a l'OPP. 
18. S'han negociat amb diferents ajuntaments ajuts complementaris per la realització 

d’intercanvis Erasmus. 
19. S'ha continuat amb l'expansió dels Centres Universitaris Municipals. 
20. S'ha procedit a la remodelació del Servei de Publicacions. 
21. S'ha creat el Centre de Postgrau, i s’ha procedit a una remodelació de les estructures de les 

secretaries pel que fa al doctorat. 
22. S’ha introduït un nou sistema de fotografia electrònica per a l’elaboració dels carnets 

d’estudiant. 
23. S'ha transformat l'Oficina d'Informació en Servei d'Informació. 
24. S'han desenvolupat “llistes de distribució” amb la finalitat de gestionar correctament 

l’enviament d'informació a la comunitat universitària. 
25. S'ha participat en la fira Futurjove. 
26. Està en procés d'elaboració el document de treball “La UIB s'apropa a l'empresa”. 
27. S'ha arribat a un acord amb el CEEI per a l'elaboració d'una plana web dedicada als 

emprenedors i als creadors d'empreses. 



28. S'ha dut a terme una campanya de publicitat dels estudis de grau i de postgrau de la UIB. 
29. S'ha reelaborat la revista Enllaç amb la finalitat de fer-la més operativa i d'interès per als 

usuaris. 
30. S'ha col·laborat amb IB3 en la producció d'un programa sobre els estudiants Erasmus. 
31. S'ha organitzat amb la col·laboració de la Universitat Pompeu Fabra un curs de postgrau de 

100 hores sobre Comunicació Empresarial. 
32. S'ha establert un acord amb Universia per impartir cursos de formació continuada a través 

del seu portal i del projecte todos.es. 
33. S'ha negociat un conveni amb Brújula Telecom per impartir l’assignatura Sistemes Oberts 

amb Arquitectura J2EE. 
34. S’ha negociat la creació d’una càtedra d’empresa sobre la rehabilitació d’edificis i la 

construcció amb criteris mediambientals amb l’empresa Llabrés Feliu. 
35. S'ha elaborat i aprovat el document pel qual s'assignen responsabilitats en matèria de 

prevenció de salut i riscos laborals. Així mateix, s’ha establert un sistema per prioritzar les 
inversions a realitzar, i s’han incrementat molt notablement les partides pressupostàries 
corresponents. 

36. S'ha participat en l'elaboració de la memòria del Consell Econòmic i Social de les Illes 
Balears. 



 
10.2. ASPECTES DE CARÀCTER ESPECÍFIC 
 

1. Pla de formació 
 

1. Balanç del total d’accions formatives. Any 2006 (a 30/06) 
 
1.1. Total d'accions formatives corresponents a 2006 
 
Cursos organitzats (tot l’any): 42 Cost (previst): 28.830 € 
 
Cursos realitzats (a 30/06): 23 Accions puntuals: cap 
 
 
1.2. Total d'accions formatives realitzades  
 
Cursos realitzats (a 30/06): 23 Grau d’execució del pla: 54,8% 
 
Total hores / cursos realitzats: 319 Total hores/admesos: 7.762 
Total PAS i PDI (a 01/01): 1.704 Mitjana hores/PAS i PDI: 4,6 
 
Total PAS (a 01/01): 562 Total hores/PAS: 6.155 
  Mitjana hores/PAS: 11,0 
 
Total PDI (a 01/01): 1.142 Total hores/PDI: 1.607 
  Mitjana hores/PDI: 1,4 
 
Places ofertes: 457 Inscrits: 779 
Admesos1: 552 Sol·licituds satisfetes: 70,9% 
  Places cobertes: 120,8%  
Certificats d’assistència: 394 Certificats/admesos: 71,4% 
Cost: 18.240 €  
 
 
Valoració global (mitjana): 88,5% Cursos avaluats: 17 
 
Cursos la valoració global positiva dels quals correspon al 100%: 3 
Cursos la valoració global positiva dels quals supera el 80%: 11 
Cursos la valoració global positiva dels quals no arriba al 60%: 1 
 
2. Accions formatives de l’any 2006, per mòduls 
 
2.1. Accions formatives realitzades l’any 2006 (a 30/06) 
 
Modul 01. Estructura i organització del sistema universitari 
 
Cursos prevists (tot l’any): 1 
 
Cursos realitzats (a 30/06): 1 Grau d’execució del pla: 100% 
 

                                                 
1 S’hi inclouen totes les persones que han estat admeses als cursos, tant si ha estat pel procediment corrent com si ha estat per 
renúncia d’una altra persona admesa. 



Total hores/cursos: 10 
Total hores/admesos: 390 
 
Places ofertes: 30 Inscrits: 51 
Total hores / places ofertes: 300 
Admesos: 39 Sol·licituds satisfetes: 76,5% 
  Places cobertes: 130% 
Certificats d’assistència: 36 Certificats/admesos: 92,3% 
 
Cost total: 600 € 
 
Valoració global (mitjana): 93,93% 
 
Modul 03. Gestió econòmica i pressupostària 
 
Cursos prevists (tot l’any): 1 
 
Cursos realitzats (a 30/06): cap Grau d’execució del pla: 0% 
 
Total hores/cursos:  
Total hores/admesos:  
 
Places ofertes:  Inscrits:  
Total hores / places ofertes:  
Admesos:  Sol·licituds satisfetes: % 
  Places cobertes: % 
Certificats d’assistència:  Certificats/admesos: % 
 
Cost total: € 
 
Valoració global (mitjana): % 
 
 
 
Mòdul 04. Gestió de recursos humans 
 
Cursos prevists (tot l’any): 3 
 
Cursos realitzats (a 30/06): 3 Grau d’execució del pla: 100% 
 
Total hores/cursos: 30 
Total hores/admesos: 670 
 
Places ofertes: 50 Inscrits: 100 
Total hores / places ofertes: 500 
Admesos: 67 Sol·licituds satisfetes: 67% 
  Places cobertes: 134% 
Certificats d’assistència: 54 Certificats/admesos: 80,6% 
 
Cost total: 1.800 € 
 
Valoració global (mitjana): 93,08% 



 
 
Mòdul 05. Ordenament jurídic i administratiu 
 
Cursos prevists (tot l’any): 4 
 
Cursos realitzats (a 30/06): 2 Grau d’execució del pla: 50% 
 
Total hores/cursos: 20 
Total hores/admesos: 520 
 
Places ofertes: 40 Inscrits: 58 
Total hores / places ofertes: 400 
Admesos: 52 Sol·licituds satisfetes: 89,7% 
  Places cobertes: 130% 
Certificats d’assistència: 44 Certificats/admesos: 84,6% 
 
Cost total: 900 € 
 
Valoració global: 90% Cursos avaluats: 1 
 
Mòdul 06. Informàtica 
 
Cursos prevists (tot l’any): 11 
 
Cursos realitzats (a 30/06): 6 Grau d’execució del pla: 54,5% 
 
Total hores/cursos: 65 
Total hores/admesos: 1.395 
 
Places ofertes: 127 Inscrits: 179 
Total hores / places ofertes: 1.270 
Admesos: 142 Sol·licituds satisfetes: 79,3% 
  Places cobertes: 111,9% 
Certificats d’assistència: 97 Certificats/admesos: 68,3% 
 
Cost total: 3.900 € 
 
Valoració global (mitjana): 88,46% Cursos avaluats: 2 
 
Mòdul 07. Llengua catalana i altres idiomes 
 
Cursos prevists (tot l’any): 3 
 
Cursos realitzats (a 30/06): 3 Grau d’execució del pla: 100% 
 
Total hores/cursos: 115 
Total hores/admesos: 3.255 
 
Places ofertes: 80 Inscrits: 108 
Total hores / places ofertes: 3.075 
Admesos: 85 Sol·licituds satisfetes: 78,7% 



  Places cobertes: 106,3% 
Certificats d’assistència: 30 Certificats/admesos: 35,3% 
 
Cost total: 6.300 € 
 
Valoració global (mitjana): 72,52% 
 
Mòdul 08. Tècniques de gestió i comunicació 
 
Cursos prevists (tot l’any): 1 
 
Cursos realitzats (a 30/06): cap Grau d’execució del pla: 0% 
 
Total hores/cursos:  
Total hores/admesos:  
 
Places ofertes:  Inscrits:  
Total hores / places ofertes:  
Admesos:  Sol·licituds satisfetes: % 
  Places cobertes: % 
Certificats d’assistència:  Certificats/admesos: % 
 
Cost total: € 
 
Valoració global: % 
 
Mòdul 09. Qualitat a l’administració pública 
 
Cursos prevists (tot l’any): 5 
 
Cursos realitzats (a 30/06): 2 Grau d’execució del pla: 40% 
 
Total hores/cursos: 12 
Total hores/admesos: 246 
 
Places ofertes: 30 Inscrits: 101 
Total hores / places ofertes: 180 
Admesos: 41 Sol·licituds satisfetes: 40,6% 
  Places cobertes: 136,7% 
Certificats d’assistència: 33 Certificats/admesos: 80,5% 
 
Cost total: 720 € 
 
Valoració global (mitjana): 85,62% 
 
Mòdul 10. Gestió de biblioteques, arxius i documents 
 
Cursos prevists (tot l’any): 3 
 
Cursos realitzats (a 30/06): cap Grau d’execució del pla: 0% 
 
Total hores/cursos:  



Total hores/admesos:  
 
Places ofertes:  Inscrits:  
Total hores / places ofertes:  
Admesos:  Sol·licituds satisfetes: % 
  Places cobertes: % 
Certificats d’assistència:  Certificats/admesos: % 
 
Cost total: € 
 
Valoració global: % 
 
Mòdul 11. Seguretat i higiene en el treball 
 
Cursos prevists (tot l’any): 9 
 
Cursos realitzats (a 30/06): 5 Grau d’execució del pla: 55,6% 
 
Total hores/cursos: 47 
Total hores/admesos: 1.086 
 
Places ofertes: 90 Inscrits: 172 
Total hores / places ofertes: 815 
Admesos: 116 Sol·licituds satisfetes: 67,5% 
  Places cobertes: 128,9% 
Certificats d’assistència: 90 Certificats/admesos: 77,6% 
 
Cost total: 2.820 € 
 
Valoració global (mitjana): 93,83% Cursos avaluats: 4 
 
 



Mòdul 11. Seguretat i higiene en el treball. Cursos obligatoris 
 
Cursos prevists (tot l’any): 5 
 
Cursos realitzats (a 30/06): cap2 Grau d’execució del pla: 0% 
 
Total hores/cursos:  
Total hores/admesos:  
 
Places ofertes:  Inscrits:  
Total hores / places ofertes:  
Admesos:  Sol·licituds satisfetes: % 
  Places cobertes: % 
Certificats d’assistència:  Certificats/admesos: % 
 
Cost total: € 
 
Valoració global: % 
 
Mòdul 12. Desenvolupament de tècniques de laboratori 
 
Cursos prevists: 1 
 
Cursos realitzats (a 30/06): 1 Grau d’execució del pla: 100% 
 
Total hores/cursos: 20 
Total hores/admesos: 200 
 
Places ofertes: 10 Inscrits: 10 
Total hores / places ofertes: 200 
Admesos: 10 Sol·licituds satisfetes: 100% 
  Places cobertes: 100% 
Certificats d’assistència: 10 Certificats/admesos: 100% 
 
Cost total: 1.200 € 
 
Valoració global (mitjana): 100% 
 
Addenda 
Curs obligatori del Pla de Formació de 2005, realitzat l’any 2006 
 
Curs pràctic d’extinció d’incendis 
Sessions realitzades:  1 Durada: 3 hores 
Total hores/sessions: 3 
 
Places convocades: 21 
Certificats d’assistència: 21 Certificats/convocats: 100% 
 
Valoració global: pendent 
 
Cost: 350 € 

                                                 
2 S’ha realitzat el curs O 112902 Curs pràctic d’extinció d’incendis, previst per a l’any 2005 (vegeu l’addenda). 



 
2. Aplicació del fons d’acció social 

 
Informació de despeses de personal. Fons social  
 
Acció Social. Exercici 2006   
Crèdit inicial (aplicació 162.05)   93.574,27 
Pòlissa vida MAPFRE personal UIB 32.176,18 61.398,09 
Assegurances professors convidats 3.000,00 58.398,09 
Ajudes per a minusvalideses 2.663,80 55.734,29 
Ajudes per a viduïtats 0,00 55.734,29 
Ajudes per a orfeneses 0,00 55.734,29 
Ajudes per a estudis oficials 8.782,97 46.951,32 
Ajudes per a assistència sanitària 39.714,24 7.237,08 
Incorporació romanent exercici 2005 0,00 7.237,08 
Saldo final   7.237,08 
 
 

3. Accions administratives de consolidació de la plantilla 
 

ACTIVITATS DESENVOLUPADES A L’ÀREA DE PAS DEL SERVEI DE RECURSOS 
HUMANS  DURANT L’ANY ACADÈMIC 2005-2006  

(memòria feta el 10 de juliol de 2006) 
 
 

1) PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI (inclosos els interins) 
 
Nombre de personal funcionari a juny 2006 
 

GRUP COS / ESCALA Numeraris  Interins 
A Cos Superior Adm. 1   
A Tècnic de Gestió 5   
B Gestió UIB  8   
B Ajudant de Biblioteca  3   
C Administrativa  46 2 
C Auxiliar Biblioteca  8 1 
C Tècnic Facultatiu (operador)    2 
D Auxiliar Administrativa  106 21 
E Subaltern  2   

TOTAL 179 26 
TOTAL PERSONAL FUNCIONARI UIB 205 
 
Creació per Acord Normatiu de la nova estructura de cossos de personal d’administració i serveis 
de la UIB 

Cossos generals 
GRUP ESCALA 

A Tècnics de gestió 



B Gestió 
C Administrativa 
D Aux. Administrativa 
E Subalterns 

Cossos específics 
COS GRUP ESCALA 
Biblioteca i Arxiu A Facultatius 
 B Ajudants 
 C Auxiliars 
 D Ajudants d’auxiliars 
Tecnologies de la informació i 
comunicacions 

A Tècnics superiors 

 B Tècnics mitjans 
 C Tècnics especialistes 
Altres serveis A Tècnics superiors 
 B Tècnics mitjans 
 C Tècnics especialistes 
 D Auxiliar 

 
•  Resolució del Rector del dia 15 de novembre de 2005 per la qual es resol el concurs per a la 

provisió de llocs de treball convocat per Resolució del Rector del dia 26 de juliol de 2005. 
FOU 257 R-7400. 

 
•  Resolució del Rector del dia 15 de novembre de 2005 per la qual es nomenen funcionaris de 

carrera els aspirants aprovats a les proves selectives per a l’ingrés a l’escala administrativa de 
la Universitat de les Illes Balears pel sistema de promoció interna. BOIB núm. 175. 
Resolució 20631. 

 
•  Resolució del Rectorat del dia 14 de febrer de 2006 per la qual es nomenen vint-i-un 

funcionaris interins per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d'aquesta universitat. FOU 
264 R-7506. 

 
•  Resolució del Rectorat del dia 14 de juliol per la qual pròximament es farà pública la 

convocatòria de proves selectives per a l'ingrés a l'escala auxiliar administrativa de personal 
funcionari, torn lliure, d'aquesta universitat. FOU 268 R-7598. 

 
 
2) PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS LABORAL (inclosos els interins i 

contractats) 
 
Nombre de personal laboral a 15 de maig 2006 
 
PERSONAL LABORAL (INDEFINITS, INTERINS I PERSONAL CONTRACTAT DURADA 
DETERMINADA, CAPÍTOL I) 
 
COS/ESCALA GRUP INDEFINITS INTERINS CONTRACTATS 

DURADA DET. 
Tècnic superior I 39  2 
Tècnic mitjà II 21  3 
Tècnic 
especialista 

III 44 1 14 



Oficials A IV.1 24 3  
Oficials B IV.2 41 4 62 
Auxiliars V    
Ajudants V.1   1 
Ajudant de 
suport 

V.2   1 

     
  169 8 83 
TOTAL 260    

 
 

 
•  Resolució del Rector del dia 28 d’octubre de 2005 per la qual es resol el procediment del 

concurs oposició restringit de les places convocades per Resolució de 4 de març de 2005. 
FOU 257 R-7395. 

 
•  Resolució del Rectorat del dia 8 de març de 2006 per la qual es resol el procediment del 

concurs oposició lliure de les places convocades per Resolució del dia 26 de juliol de 2005 
FOU 264 R-7513. 

 
•  Resolució del Rectorat del dia 12 d’abril de 2006 per la qual es fa pública l’adjudicació de les 

places convocades al concurs oposició lliure per Resolució del dia 25 de juliol de 2005. FOU 
265 R-7532. 

 
•  Aplicació del nou Conveni Col·lectiu del personal laboral de la UIB (BOIB núm. 121, de dia 

16 d’agost de 2005). 
 

•  Gestió de la nova borsa de treball segons estableix el Conveni col·lectiu del personal de la 
UIB de 2005. S’estableix un procediment amb uns criteris i uns documents i es gestiona a 
través de la pàgina web del Servei. 

•  Resolució del Rectorat del dia 28 de setembre de 2005 per la qual es resol el procediment del 
concurs oposició restringit de les places convocades per Resolució del dia 4 de març de 2005. 
FOU 256 R-7363. 

 
•  Resolució del Rectorat del dia 14 de juliol per la qual pròximament es farà pública la 

convocatòria de proves selectives, mitjançant el sistema de promoció interna, per cobrir 
places de personal funcionari d'aquesta universitat. FOU 268 R-7599. 

 
•  Resolució del Rectorat del dia 14 de juliol per la qual pròximament es farà pública la 

convocatòria de proves selectives, mitjançant el sistema de promoció interna, per cobrir 
places de personal funcionari d'aquesta universitat. FOU 268 R-7600. 

 
•  Resolució del Rectorat del dia 14 de juliol per la qual pròximament es farà pública la 

convocatòria de proves selectives de promoció horitzontal interna per al personal laboral fix, 
per a l'ingrés als cossos específics de funcionaris d'aquesta universitat. FOU 268 R-7601. 

 
•  Resolució del Rectorat. Convocatòria de concurs oposició restringit per cobrir setze places de 

la plantilla de personal laboral d'aquesta universitat, pel sistema general de promoció interna. 
FOU 268 R-7602. 

 
 



3)  ALTRES 
 

•  Acord Normatiu del dia 16 de juny de 2006 pel qual s'aprova el document de plantilla del 
personal d'administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears per als anys 2006-
2007. FOU 267 R-7562. 

•  Acord Normatiu del dia 16 de juny de 2006 pel qual s'aproven les normes reguladores de la 
jornada, els permisos i les vacances del personal d'administració i serveis funcionari de la 
UIB. FOU 267 R-7564. 

•  Acord Normatiu del dia 16 de desembre de 2005 pel qual s’aproven diverses modificacions 
del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d’administració i serveis de la 
UIB. FOU 259 R-7423. 

•  Acord Normatiu del dia 16 de desembre de 2005 pel qual s'aprova el Projecte de Pressupost 
i la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral de la Universitat de les Illes 
Balears per a l'any 2006. FOU 259 R-7424. 

•  Resolució del Rectorat del dia 13 de desembre de 2005 per la qual es fa pública la 
composició actualitzada del personal d’administració i serveis de la Universitat. FOU 258 
R-7412. 

•  Acord Executiu del dia 7 de febrer de 2006 pel qual es fa públic el concurs de propostes de 
millora. FOU 262 R-7464.  

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

 
 

MEMÒRIA DE L’ANY ACADÈMIC 2005-2006 
 

 
•  AVALUACIÓ INSTITUCIONAL 

o Programa d’avaluació institucional de l’AQUIB (Agència de Qualitat Universitària 
Illes Balears) / ANECA (Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i 
Acreditació). Hi han participat les següents titulacions de l’Escola Politècnica 
Superior: 

•  Arquitectura  Tècnica 
•  Informàtica de Gestió 
•  Informàtica de Sistemes 
•  Telemàtica 
•  Matemàtiques 
•  Enginyeria Tècnica Industrial 

 
o S’ha continuat amb el procés de postpla de millores de les titulacions de Psicologia, 

Treball Social i el Servei de Comptabilitat i Pressuposts.  També s’ha realitzat el 
procés de pla de millores de les titulacions de la Facultat d’Educació. 

  
o S’han revisat els diferents subprocessos d’avaluació institucional: 

•  Avaluació interna 
•  Avaluació externa 
•  Pla de millores 
•  Postpla de millores 



 
 

•  CERTIFICACIÓ ISO 
o Assessorament, formació i suport a la implantació del sistema de gestió de qualitat 

ISO de l’Oficina de Suport a la Recerca.  
o Suport i implantació del programa CERTOOL d’AENOR per facilitar la certificació 

de l’OSR i la renovació del certificat del Servei de Biblioteca i Documentació. 
 

•  PLA ESTRATÈGIC DE LA GERÈNCIA 
o L’oficina ha dirigit tècnicament i desplegat el Pla Estratègic de la Gerència (2005-

2007), Qualitat de la Gestió. En la mateixa línia ha participat en el concurs de 
propostes de millora, el procés d’avaluació del clima laboral i altres iniciatives 
relacionades. 

 
•  PARTICIPACIÓ EN EL PROJECTE DE L’OBSERVATORI OCUPACIONAL DE LA 

UIB (TITULATS) 
o L’OPP participa com a membre d’aquest observatori i actua com a secretaria 

d’organització impulsant el programa de seguiment dels graduats universitaris de la 
UIB. 

o L’OPP, juntament amb el Departament d’Orientació i Inserció Professional de la 
FUE de la UIB i el Grup de Recerca Educació i Ciutadania, ha dissenyat el nou 
qüestionari per passar als titulats universitaris, l'objectiu del qual és conèixer a través 
d'enquestes les competències demanades pel mercat laboral que són adquirides en el 
sistema educatiu. 

 
•  AVALUACIÓ DELS CURSOS DEL PLA DE FORMACIÓ  

o Hem avaluat durant el curs acadèmic 2005-2006 aproximadament 38 cursos de 
formació. 

 
•  QÜESTIONARIS D’OPINIÓ DELS ALUMNES SOBRE LA TASCA DOCENT  

o Durant l’any 2005-2006 s’ha modificat el qüestionari d’opinió dels alumnes sobre la 
tasca docent i l’autoinforme del professorat. Se n’ha realitzat l’avaluació 
voluntàriament en dos períodes diferenciats. En el primer quadrimestre es passaren 
325 enquestes i en el segon quadrimestre 540. S’ha construït un prototip d’avaluació 
basada en web per reduir la despesa i millorar el comportament mediambiental. 

 
•  FORMACIÓ EN MATÈRIA DE QUALITAT  

o La major part del mòdul de qualitat del Pla de Formació ha estat impartit per 
personal de l’OPP.  

 
•  ESTADÍSTICA I PROSPECCIÓ  

o L’OPP ha elaborat, mantingut i actualitzat les diferents estadístiques de la 
Universitat.  

o També s’han elaborat i recollit un major nombre d’indicadors i dades estadístiques. 
Per primera vegada s’ha lliurat als degans i directors d’escola uns indicadors i una 
informació específica dels seus centres, especialment en relació amb el rendiment 
dels seus alumnes. 

 
•  PONÈNCIES I COMUNICACIONS A JORNADES I CONGRESSOS 

o Comunicació a Encuentro empresarial sobre calidad, prevención y medio ambiente 
(organitzada per la CAEB): La Qualitat a la Universitat de les Illes Balears. Abril de 
2006. 



o Comunicació al congrés Deporte 2005, año internacional del deporte y la educación 
física: Los procesos de inserción laboral como instrumento de mejora de los estudios 
de maestro, especialidad de educación física. Desembre de 2005. 

 
 

5. Activitats realitzades pel Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura 
 

A) SECCIÓ DE CONTRACTACIÓ 
 
1. Expedients tramitats per procediment negociat 
1.1. Expedients d’obres: 6 
1.2. Expedients de serveis/ assistència tècnica: 9 
1.3. Expedients de subministrament: 31 
 
Total expedients tramitats per procediment negociat: 46 
 
2. Expedients tramitats per concurs 
2.1. Expedients d’obres: 1 
2.2. Expedients de serveis: 2 
2.3. Expedients de subministrament: 1 
 
Total d’expedients tramitats per concurs: 4 
 
B) SECCIÓ D’INFRAESTRUCTURA 
 
1. Trasllats i/o retirades de material: 324 
2. Intervencions de manteniment:  
2.1. Obra: 267 
2.2. Fusteria: 1.389 
2.3. Climatització: 673 
2.4. Detecció d’incendis: 54 
2.5. Electricitat: 1.115 
2.6. Llanterneria: 689 
2.7. Pintura: 61 
2.8. Telefonia: 603 
 
Total d’intervencions de manteniment: 4.851 

 
10.3. Pressupost 2006 
 
 
 
 



 
11.1. FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA DE LES ILLES BALEARS 
 
 
La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) és una institució privada, 
amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre. Té com a objectiu fomentar, 
promoure i dur a terme activitats dirigides, de forma genèrica, a la cultura, a l'educació i 
a la investigació en tots els aspectes de la vida econòmica i social que puguin contribuir 
a millorar la societat en què es troba la Fundació. 
 
Els estatuts de la Fundació es varen aprovar el mes d’abril de l'any 1996 després d'un 
procés en el qual participaren especialistes de la Universitat i membres del Consell 
Social de la Universitat. Una participació mixta que permet garantir que realment sigui 
una fundació universitat-empresa i no sols universitària. Està concebuda com un servei, 
com el pont entre la Universitat i l'empresa: entre el centre que per excel·lència crea 
coneixement i els usuaris que l'han de validar. 
 
La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears treballa sobre la base de sis grans 
objectius: 

1. Fomentar les relacions entre la Universitat i les empreses mitjançant la promoció 
de convenis de col·laboració entre ambdues institucions en matèria 
d'investigació i assistència tècnica, i la difusió dels recursos tecnològics i 
científics entre el sector empresarial. 

2. Promocionar i gestionar l'oferta universitària. Articulació de cursos de postgrau, 
d’expert universitari, especialista universitari i màsters. 

3. Gestionar projectes emmarcats en programes i iniciatives europees sobre temes 
relacionats amb la formació i amb el món empresarial, i participar-hi. 
Realització de projectes nacionals en conveni amb empreses, el SOIB, el Govern 
de les Illes Balears, etc. 

4. Oferir als alumnes la possibilitat de posar en pràctica, en el món laboral, els 
coneixements que han anat adquirint a la Universitat, com també facilitar la seva 
integració en el mercat laboral. Així mateix, facilita a les empreses la 
incorporació d'estudiants i titulats universitaris. 

5. Realitzar el seguiment d’accions formatives i avaluació de l’impacte. Avaluació 
contínua de la formació en termes d’eficàcia i eficiència. Gestió i avaluació de 
projectes europeus i de cooperació al desenvolupament. 

6. Orientar i fomentar la inserció professional dels postgraduats.  
 
El domicili fiscal de la Fundació és al campus universitari, a Son Lledó; però la seu és a 
l’edifici Javier Coll, carrer de la Tafona, 1, del Secar de la Real, gràcies a la donació de 
la senyora Kerstin Englund, membre del Patronat de la FUEIB, a la Universitat de les 
Illes Balears l’any 1998. L’edifici rep el nom de Javier Coll en memòria del seu marit. 
Tot i això, el Departament de Formació que gestiona els cursos de postgrau i 
especialització professional no cofinançats s’ubica a l’edifici Sa Riera, carrer de Miquel 
dels Sants Oliver, 2, segon pis, i el Departament d’Orientació i Inserció Professional 
(DOIP), al campus universitari, edifici de les instal·lacions esportives. 



 
Els actuals patrons de la FUEIB són: 
 

Membres nats 
•  President: Rector de la Universitat de les Illes Balears, Dr. Avel·lí 

Blasco Esteve. 
•  Vicepresident: president del Consell Social de la UIB, Dr. Miquel 

Triola i Fort. 
•  Vicerector d’Investigació i Política Científica, Dr. Francisco Muñoz 

Izquierdo. 
Elegits per la Junta de Govern el dia 27 de juliol de 2004 

•  Dra. Margalida Payeras Llodrà, professora titular d’universitat 
d’Economia Aplicada. 

•  Dra. Margalida Gili Planas, professora titular d’universitat de Psicologia 
Social. 

•  Dr. Gabriel Oliver Codina, professor titular d’universitat d’Arquitectura 
i Tecnologia de Computadors. 

•  Dr. Francisco Javier Pérez Pareja, professor titular d’universitat de 
Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic. 

Elegit per la Junta de Govern el dia 5 de novembre de 2003 
•  Dr. Josep Ignasi Aguiló Fuster, vicerector de Planificació 

Economicoadministrativa. 
Elegits pel Consell Social el dia 24 de març de 2004 

•  Sr. Pere Batle Mayol, director general de la Caixa de Balears, «Sa 
Nostra». 

•  Sr. Josep Francesc Conrado de Villalonga, vicepresident de la Caixa 
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”.  

•  Sr. Josep Oliver Marí, president de la CAEB i empresari. 
•  Sr. Jaume Puig de la Bellacasa, director general de Comunicació i 

Relacions Institucionals de l’empresa Sol-Meliá. 
•  Sr. Vicenç Rotger Rabassa, empresari, conseller delegat de l’empresa 

Distribuïdora Rotger, SA. 
•  Dr. Enrique Sala O’Shea, president de la Unió Professional de Balears.  

Elegits pel Patronat (cooptats). 1997 
•  Conseller de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears, 

actualment Sr. Cristóbal Huguet Sintes. 
•  Sra. Kerstin Englund, empresària.  

Elegits pel Patronat (cooptats). 2004 
•  Sr. Llorenç Huguet i Rotger, exrector de la UIB i antic president de la 

FUEIB. 
•  President de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, 

Eivissa i Formentera, actualment Sr. Joan Gual de Torrella. 
 
DEPARTAMENTS DE LA FUEIB: 
 



A. Departament de Relació amb Empreses / OTRI. 
B. Departament de Formació. 
C. Departament d’Orientació i Inserció Professional, DOIP. 
D. Departament de Projectes. 
 

A. Departament de Relació amb Empreses / OTRI 
 
El Departament de Relació amb Empreses / OTRI de la FUEIB és una de les 181 
oficines de transferència de resultats d'investigació (OTRI) existents a Espanya que 
conformen la Xarxa OTRI, estructura del Pla nacional d'investigació científica i 
desenvolupament tecnològic creada com a mecanisme de suport a la transferència de 
resultats d'investigació per a una major integració dels agents del sistema ciència-
tecnologia-empresa i, en particular, de les empreses i els centres d'investigació.  
 
El Departament de Relació amb Empreses / OTRI participa en els centres i xarxes per al 
foment de la innovació següents:  

•  Xarxa OTRI  
•  Xarxa d'Antenes Tecnològiques de les Illes Balears  
•  Xarxa UNIEMPRENDIA 
•  Xarxa pymERA  
•  Centro para la Gestión del Valor  

Ofereix els serveis següents: 
1. Serveis a les empreses: recerca de finançament per a projectes de R+D+I i 

assessorament en la presentació de propostes; assessorament en la transferència 
de tecnologia; formació i implantació d'eines de gestió de la innovació; 
assessorament sobre propietat industrial. 

2. Serveis a investigadors de la UIB: contractes amb empreses (art. 83); 
transferència de tecnologia; assessorament en la creació d'empreses de base 
tecnològica.  

3. Tecnologia de la UIB: catàleg de serveis oferts pels grups d'investigació de la 
UIB; tecnologia pròpia desenvolupada en projectes d'investigació.  

4. Jornades, seminaris, cursos i esdeveniments d'interès.  
5. Projectes propis: projectes individuals o en cooperació en els quals participa el 

departament. 
 



 
Pla d’actuació coordinat: vers la qualitat total dels serveis (MCYT. OTRI2003-
0098-B-02-02) 
 
Aquest és un projecte en col·laboració amb l’OSR de la UIB (del qual són els 
coordinadors) i amb un termini de tres anys. Té tres línies d’actuació ben diferenciades, 
la més important de les quals és implantar un sistema de qualitat (ISO 9000 o EFQM) 
per a l’OSR de la UIB i els departaments de relació amb empreses / OTRI i 
comptabilitat de la FUEIB, amb l’objectiu d’oferir un millor servei i evitar la duplicitat 
de feines. 
 
Les altres dues línies es corresponen amb les activitats normals de les dues oficines. En 
referència al departament de relació amb empreses / OTRI, es tracta de l’assessorament 
a les empreses en la preparació de projectes, la transferència de tecnologia i difusió de la 
recerca feta a la UIB. 
 
Els objectius finals són: obtenir la certificació ISO 9000 de qualitat, augmentar el 
percentatge de projectes de R+D+I empresarials i l’edició d’un catàleg actualitzat de 
serveis de la UIB. 
 
Projecte UNIEMPRENDIA 2005 i 2006 
 
Aquest projecte té com a objectiu instaurar una xarxa universitària de creació 
d’empreses derivades acadèmiques. Per a això, i sota la coordinació de la Universitat de 
Santiago de Compostel·la, s’habilitarà un model comú de creació d’empreses i un servei 
de formació i tutorització personalitzada per als millors projectes. 
 
En aquest projecte hi participen quaranta universitats espanyoles. 
 
Pla d’actuació coordinat: foment de la R+D+I i la transferència de tecnologia en la 
indústria del turisme (FIDITUR) (MCYT. OTRI2003-0105-B-C03-01) 
 
Aquest projecte, també de tres anys, es fa en col·laboració amb l’Instituto Andaluz de 
Tecnología (IAT) i la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULPCG). La FUEIB és 
la coordinadora del projecte. 
 
L’objectiu d’aquest projecte és impulsar la participació de les empreses del sector 
turístic en activitats de R+D+I. Per això, es desenvoluparà un portal d’Internet que 
servirà com a nexe d’unió i difusió de les activitats del projecte i els socis participants, 
amb la finalitat de convertir-se en un portal tecnològic de les empreses turístiques. 
 
Es fomentarà la participació de les empreses turístiques en projectes de recerca (dins la 
nova línia prioritària del Pla nacional) i en projectes europeus, ja que se cerca constituir 
agrupacions d’empreses amb problemàtiques comunes per aconseguir una massa crítica 
suficient, difonent la informació sobre oportunitats de finançament i assessorant en la 
preparació de les propostes de projectes. Se cercarà millorar les relacions entre el 



sistema ciència-tecnologia-empresa organitzant reunions entre representants de totes les 
parts. 
 
Participació en la xarxa pymERA 
 
La FUEIB ha arribat a un acord de cooperació amb la Fundació IBIT (centre de contacte 
de la xarxa pymERA) per ajudar-la a assolir els objectius marcats per a les Balears dins 
les activitats de la xarxa. Per això, la Fundació IBIT s’encarregarà de donar suport a les 
PIME que vulguin participar en projectes emmarcats dins la línia prioritària de les 
tecnologies de la informació i les comunicacions, i la FUEIB, dins la resta de línies 
pioritàries. Es compartirà una base de dades, creada per l’IBIT i mantinguda amb les 
dades aportades per la FUEIB. 
 
La xarxa pymERA és una xarxa nacional promoguda pel Ministeri de Ciència i 
Tecnologia. 
 
El seu objectiu és fomentar i facilitar la participació de les PIME espanyoles en el VI 
Programa Marc i refermar la col·laboració amb universitats i centres d’innovació i 
tecnologia. 
 
TURINNOVA 2 (Pla de consolidació i competitivitat de la PIME supraregional) 
 
Com a continuació del projecte TURINNOVA, que es va desenvolupar amb èxit l’any 
passat en col·laboració amb l’IAT, es presenta aquest any la segona fase del projecte 
supraregional del Pla de consolidació i competitivitat de la PIME. 
 
En aquesta segona fase finalitzarà l’adaptació de la metodologia de l’anàlisi del valor al 
sector serveis, amb el desenvolupament d’una metodologia específica per al càlcul de 
despeses, que es va identificar com la part més dificultosa del projecte. 
 
A més, s’afegeixen dues noves comunitats autònomes al projecte: Galícia i les Canàries, 
a través de l’Instituto Tecnológico de Galicia i de la Fundación Universitaria de Las 
Palmas, que implantaran la metodologia en cinc hotels de la seva regió, una vegada 
hagin estat formades. En total, en el marc del projecte s’implantarà la metodologia de 
l’anàlisi del valor en vint hotels. 
 
Xarxa d’empreses innovadores de les Balears (Pla de consolidació i competitivitat 
de la PIME) 
 
Aquest projecte pretén de crear a les Balears una xarxa d’empreses (PIME) per a les 
quals la innovació tecnològica faci un paper important en l’estratègia competitiva.   
 
El projecte es durà a terme durant un període de set mesos, durant els quals es 
desenvoluparan les diferents fases que el constitueixen. En una primera etapa del 
projecte, s’establirà la normativa de funcionament de la xarxa; es realitzarà un estudi 
previ de les necessitats d’innovació, l’oferta i la demanda de les empreses a través d’una 



auditoria tecnològica, es crearà també una pàgina web per a la xarxa d’empreses que 
servirà com a nexe d’unió i distribució de la informació.  
 
En una segona etapa del projecte, i a partir de la informació recollida en l’etapa anterior, 
es programaran una sèrie d’accions específiques d’utilitat a les empreses de la xarxa en 
general, com també accions individuals amb algunes. Com a accions generals es pot 
destacar l’organització d’accions formatives, la difusió dels incentius fiscals a la 
R+D+I, el foment de l’ús d’eines de gestió de la innovació, i l’organització de reunions 
entre l’Administració, la Universitat i les empreses per a l’intercanvi d’impressions. 
Entre les actuacions que es duran a terme amb les empreses individualment, es pot 
destacar l’assessorament en la preparació de projectes de R+D+I, la transferència de 
tecnologia i la recerca de socis tecnològics. 
 

Aquest projecte es fa en col·laboració amb la Fundació IBIT i l’Institut Tecnològic de la 
Bijuteria. Per iniciar el projecte s’han enregistrat vint de les empreses més innovadores 
de les Balears. 
 
Tècnics de creació d’empreses (2) 
Finançament per a la contractació de personal tècnic per a la creació d’empreses. Dues 
persones finançades a mitja jornada. 
 
Promotors tecnològics de les Illes Balears 

L’objectiu general d’aquesta iniciativa és promoure la formació de gestors de R+D+I i 
la inserció d’aquests en empreses de les Illes, per ajudar-les a millorar la posició 
competitiva en el mercat amb els projectes tecnològics concrets, contribuint a organitzar 
l’oferta tecnològica i de serveis del món científic.  

Objectius específics: 

- Ampliar els coneixements teoricopràctics d’un grup de gestors de R+D+I. 
- Afavorir la seva inserció laboral en empreses de les Illes. 
- Conèixer les necessitats d’innovació de les empreses participants, com també la 

seva oferta i demanda tecnològica. 
- A partir de les necessitats detectades, ajudar a redactar un avantprojecte de 

R+D+I i presentar-lo a l’organisme corresponent per cercar finançament. 
 
Catàleg de la Xarxa d’Antenes Tecnològiques de les Illes Balears 
 
Creació d’un catàleg de serveis de la Xarxa d’Antenes Tecnològiques de les Illes 
Balears, que reculli l’oferta de serveis de cada membre de la Xarxa, amb l’objectiu que 
es conegui les capacitats i competències de cadascun dels membres i es pugui redirigir 
la demanda d’innovació a l’antena que millor servei pugui oferir. Publicació i difusió 
del catàleg. 
 
II Cicle de Formació per a PIME  
 
La Xarxa d'Antenes Tecnològiques (XAT), en coordinació amb la Direcció General de 
R+D+I, durà a terme des de juny fins a novembre de 2006 un cicle de seminaris dirigits 



a empresaris i emprenedors de les Illes Balears, amb l'objectiu de fomentar la innovació 
en el teixit empresarial de les Illes Balears, enfortir la competitivitat i millorar la qualitat 
que ofereixen les empreses. 
 
 
Cicle de seminaris d’innovació a la UIB 
 
Organització d’un cicle de conferències sobre la gestió en R+D+I, convalidable per 
crèdits de lliure configuració. 
 
Alguns resultats 

 Publicació del Dossier Tecnològic de la UIB. 
 Visites a grups d’investigadors per a la detecció de l’oferta tecnològica: 87. 
 Desenvolupament de la nova web, i full de serveis del departament. 
 Contractes UIB-empreses art. 83: 98. 
 Visites a 38 noves empreses. 
 Diagnòstics tecnològics realitzats en empreses: 39. 
 Implantació d’eines de gestió de la innovació - anàlisi del valor: 6. 
 Organització d’una jornada de transferència tecnològica en turisme. 
 Organització de la Xarxa d’Empreses Innovadores de les Illes Balears. 
 Organització de la jornada «Noves oportunitats en els desenvolupaments i la 

seguretat alimentària a la UE». 
 Organització d’una jornada de transferència de tecnologia de la UIB en el sector 

agroalimentari. 
 Difusió de totes les ajudes a la R+D+I entre les empreses. 
 Difusió de les ofertes i demandes tecnològiques europees entre les empreses 

balears en col·laboració amb CENEMES. 
 Organització d’una jornada d’estímul a la participació de les empreses en 

projectes de R+D+I. 
 18 projectes presentats amb participació empresarial en convocatòries nacionals 

i regionals. 
 Organització de 23 reunions investigadors-empreses. 
 Organització de 5 visites per a empreses als laboratoris de la UIB. 
 Suport en la creació de 5 empreses derivades de la UIB: Biogenia, SL, IBITEC, 

SL, Sanifit, SL, Albatros Marine Technologies, SL, TAGRV, SL. 
 UNIEMPRENDIA: 2 empreses de la UIB entre les 25 finalistes de les 

presentades per les universitats espanyoles. 
 Assessorament a l’acord de col·laboració internacional de transferència de 

tecnologia entre l’empresa ECOQUIMIC (Mallorca) i BITEKO AS (empresa 
noruega). 

 Membre fundador del Centro para la Gestión del Valor. 
 Membre del comitè tècnic AV-AENOR CT-144. 
 Negociació de l’acord de col·laboració amb l’empresa de capital de risc anglesa 

Imprimatur Capital. 



 
Contractes signats a l’empara de l’article 83 de la LOU 
Nombre de projectes: 110 
Import total en euros: 1.693.169,65 
 
B. Departament de Formació 

 
Aquest departament gestiona tres tipus de cursos, concretament trobam: 
 

•  Formació de postgrau i especialització de la UIB cofinançada pel Fons Social 
Europeu i el Govern de les Illes Balears. 

•  Formació de postgrau i especialització de la UIB no finançada i a distància. 
•  Altres cursos de formació. 

 
Formació de postgrau i especialització de la UIB cofinançada pel Fons Social 
Europeu i el Govern de les Illes Balears, 2005-2006 
 

Cursos Hores Alumne
s 

Especialista Universitari en Coneixement Funcional i 
Maneig de la Vegetació Mediterrània. 200 14 

II Especialista Universitari en Anàlisi del Paisatge. 250 19 

Curs de Noves Tecnologies: Assessoria, Entorn i Gestió 
del Canvi per al Desenvolupament del Mercat en 
l’Entorn Web de les PIME i Microempreses. 

120 13 

Especialista Universitari en Sistemes GNU/Linux: 
Administració i Desenvolupament. 222 13 

Especialista Universitari en Disseny, Investigació i 
Desenvolupament d’Aplicacions Interactives sobre 
Entorns Audiovisuals. 

271 17 

Especialista Universitari en Seguretat Informàtica i de les 
Comunicacions. 200 16 

Especialista Universitari en Sistemes d’Informació 
Geogràfica i Teledetecció. 250 16 

Especialista Universitari en Alimentació Humana. 220 24 

Especialista Universitari en Móns Gràfics 3D: Creació, 
Desenvolupament i Interacció. 210 15 

E-Tourism: Noves Estratègies per a les Empreses. 150 10 

Especialista Universitari en Agricultura Ecològica. 250 15 

Curs de Noves Tecnologies en el Camp de la Fisioteràpia 
Aplicades al Turisme. 166 15 



 2.509 187 
 
 
Formació de postgrau i especialització de la UIB no finançada i a distància, 2005-
2006 
 

Cursos d’expert universitari presencials Crèdits Alumne
s 

II Expert Universitari en Dret de Família 12 51 
III ExU en Relacions Laborals i Seguretat Social 10,4 17 
I ExU en Riscs i Prevenció a l'Àmbit de les Emergències 12 1 
I ExU en Gestió i Coordinació d'Emergències 13 3 
I ExU en Intervenció en Maltractament Infantil 10 32 

TOTAL 57,4 104 
 

Cursos d’expert universitari a distància Crèdits Alumne
s 

ExU en Disciplina Escolar: Prevenció i Intervenció per a 
la Millora de la Convivència a l'Educació Secundaria 
Obligatòria 

10 5 

ExU en Atenció a la Diversitat en Educació Secundària 10 11 
ExU en Resolució de Conflictes Juvenils d’Àmbit General 10 5 
ExU en Resolució de Conflictes Juvenils: Especialització 
en Àmbit Escolar  15 5 

ExU en Resolució de Conflictes Juvenils: Especialització 
en Àmbit Familiar 15 1 

TOTAL 60 27 
 

Cursos d’especialista universitari presencials Crèdits Alumne
s 

VIII EU en Medicina Estètica: Aspectes Mèdics 24 48 
VIII EU en Medicina Estètica: Aspectes Intervencionistes 21,5 46 
I EU en Mediació de Conflictes Familiars 31 42 
II EU en Gestió d'Empreses per a no Economistes 20,5 18 
X EU en Dret Urbanístic i Ordenació del Territori 26,0 31 
V EU en Gestió Empresarial: Qualitat i Medi Ambient   25,0 10 
II EU en Tecnologia Educativa: Disseny i Realització de 
Mitjans Didàctics Multimèdia 30,0 5 

I Especialista Universitari en Organització 
d'Esdeveniments Corporatius 20,0 4 

I Especialista Universitari en Direcció d'Esdeveniments 
Corporatius 29,0 0 

I EU en Gestió i Direcció d'Emergències i Protecció Civil 25 27 
I EU en Guió i Producció de Continguts Televisius 20,5 20 



I EU en Direcció de Serveis Clínics i Assistencials 23,9 41 
I EU en Assessoria Nutricional 22,5 59 

TOTAL 318,9 351 
 



 

Cursos d’especialista universitari a distància Crèdits Alumne
s 

EU en Gestió i Polítiques Culturals 21,0 30 
EU en Resolució de Conflictes Juvenils 26,0 3 
EU en Resolució de Conflictes Juvenils: Àmbit Escolar i 
Familiar 20,0 3 

EU en Resolució de Conflictes Juvenils: Àmbit Escolar i 
Comunitari 21,0 2 

EU en Gestió d'Empreses Financeres (2n any) 41,6 90 
TOTAL 129,6 128 

 
Màsters universitaris presencials Crèdits Alumne

s 
VII MU en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del 
Coneixement (a distància) 60 9 

II MU en Economia del Turisme i del Medi Ambient 60 14 
VIII MU en Medicina Estètica 57 36 
XII MU en Hisenda Pública, Sistema Impositiu i 
Procediments Tributaris 50,0 48 

II MU en Mediació Familiar 53,0 43 
XI MU en Gestió Turística 58,0 23 
VII MU en Direcció d'Empreses de Serveis 57,5 25 
VIII MU en Salut Laboral 60,0 13 
VIII MU en Gestió Empresarial: Qualitat i Medi Ambient 55,0 11 
I MU en Disseny i Implementació de Xarxes CISCO 20,0 0 
I MU en Nutrició Comunitària 51,5 0 
I MU en Organització i Direcció d'Esdeveniments 
Corporatius 50,0 5 

TOTAL 632 227 
 
 

Altres cursos presencials Hores Alumne
s 

Curs de Fotografia Digital 25 15 
Curs de Càmera Digital 25 15 
Curs de Periodisme Digital 25 17 
Curs d’Anglès Bàsic 25 12 
Curs d’Anglès Avançat 25 12 
Curs de Veu 25 18 
Curs per als Majors de 25 Anys 252 179 
Drets Humans i Protecció dels Grups més Vulnerables 40 45 
Perspectiva de Gènere en la Coop. al Desenvolupament 20 44 
Comptabilitat per a ONGD 40 12 
Reducció de l'Estrès en l'Àmbit Sanitari  30 22 



Reducció de l'Estrès en Professionals 30 21 
Diploma Universitari en Direcció de Petites i Mitjanes 
Empreses (Menorca) 200 59 

Nutrició Esportiva (2 cr LC) 20 58 
Estils de Vida i Salut II (2,5 cr LC) 25 28 
Mechanisms of Antimicrobial Resistance. A Practical 
Approach. 6th Workshop 30 24 

Suport Vital Avançat per a Infermeria 20 30 
Diploma en Iniciació a la Gestió d'Empreses Financeres 82 50 

TOTAL 939 661 
 

Altres cursos a distància Hores Alumne
s 

Curs d'actualització professional: Com dirigir i motivar 
equips de treball  60 25 

Curs d'actualització professional en resolució de conflictes 
juvenils: Àmbit familiar 50 1 

Curs d'actualització professional: Formació de pares i 
educadors en el maneig de conductes problema en el nen 50 19 

Diploma en Iniciació a la Gestió d'Empreses 82 47 
TOTAL 242 92 

 
Tipus de curs Alumnes 

Alumnes dels cursos presencials 1.343
Alumnes dels cursos a distància 247

TOTAL 1.590
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipus de curs 
Hores de cursos presencials                                                                         1947.3 
Hores de cursos a distància                                                                            431.6 

TOTAL
 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPUS DE CURS 
HORES 

ALUMN
ES 

EXPERT UNIVERSITARI 1174 131 
ESPECIALISTA UNIVERSITARI 4485 479 
MÀSTER UNIVERSITARI 6320 227 
ALTRES CURSOS 1181 753 
TOTAL 13160 1590 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C. Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP) 
 
L'objectiu principal del Departament d'Orientació i Inserció Professional (DOIP) és, des 
de la seva creació l'any 1997, apropar la Universitat al món empresarial. Aquell any els 
titulats inscrits a la borsa de treball que gestiona eren 924, i el curs següent ja arribaven 
als 1.540. L'any passat foren més de 2.675 els alumnes i titulats inscrits. Des de la seva 
creació aquest servei d'orientació i inserció laboral de la Fundació Universitat-Empresa 
han atès 16.223 usuaris. 
 

El DOIP assessora i orienta els titulats en la seva inserció al món del treball i en fa un 
seguiment. Per aconseguir-ho empra tot un ampli ventall d'eines: des de cursos de 
postgrau i màsters gestionats per la Fundació fins a sessions personalitzades d'orientació 
laboral. En aquestes sessions el titulat aprèn com cal comportar-se en una entrevista de 
treball i com s'ha d'elaborar un currículum, i és format en matèria de legislació laboral i 
assessorat en altres tècniques i recursos de recerca de treball.  
 
Durant l'any acadèmic 2005-2006 el DOIP ha rebut 1.268 ofertes, de les quals 538 han 
estat gestionades íntegrament pel DOIP (408 pràctiques per a estudiants universitaris, 
28 pràctiques per a titulats universitaris recents i 102 ofertes laborals), i 730 han estat 
anunciades a la web.  
 
A través del programa TUO (titulats universitaris a l'ocupació) el departament gestiona 
beques remunerades de formació pràctica en entitats públiques. Durant aquest curs han 
pogut gaudir d'una beca del programa 28 nous titulats, però les xifres acumulades de 
titulats que s'han pogut beneficiar d'aquest programa arriben fins a 141. 
 
El departament està obert també a qualsevol estudiant que pugui acreditar la residència 
a les Illes Balears i hagi superat el 50 per cent dels crèdits o assignatures dels estudis. 
En aquest cas, el DOIP gestiona la realització de pràctiques remunerades, tant en 
empreses privades com en entitats públiques. L'objectiu final és reforçar la formació 
adquirida a les aules i fer possible un primer contacte amb l'empresa. Durant l'any 
acadèmic 2004-2005 el DOIP gestionà 527 d'aquests convenis, la qual cosa possibilità 
la realització de 200.108 hores de pràctiques remunerades. Durant el curs acadèmic 
2005-2006, 399 estudiants ja han fet pràctiques en una empresa o entitat. Des de l'any 
1993 el nombre de convenis signats per la UIB amb empreses i entitats per facilitar la 
formació pràctica dels seus alumnes arriba als 3.463. Aquest programa de pràctiques 
remunerades ha recollit uns resultats excel·lents.  
 

D'altra banda, per al curs acadèmic 2004-2005 el DOIP ha catalitzat un total de seixanta 
beques, vint beques per a estudiants i quaranta per a titulats universitaris, per realitzar 
pràctiques en empreses de la Unió Europea en el marc del programa Leonardo Da 
Vinci. Aquest programa el gestiona la Confederació d'Associacions Empresarials de les 
Balears (CAEB), i la Universitat de les Illes Balears hi col·labora fent-ne la difusió entre 
el col·lectiu universitari i amb el reconeixement acadèmic de les estades a l'estranger. 

 



Prop de 5.000 estudiants visitaren el II Fòrum de l'Ocupació 
 
El II Fòrum de l'Ocupació de la Universitat de les Illes Balears aconseguí per segon any 
el seu objectiu: l'apropament entre els joves i el món laboral per facilitar el coneixement 
mutu entre els professionals. Un total de 33 empreses i entitats participaren en aquest 
fòrum, que es va dur a terme els dies 15 i 16 de març de 2006 i que rebé la visita de 
prop 5.000 estudiants i titulats universitaris, 1.200 dels quals assistiren a les 
presentacions d’empreses. La web oficial del Fòrum va registrar gairebé 10.000 visites. 
 
El Fòrum va ser organitzat pel Departament d'Orientació i Inserció Professional de la 
Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, en col·laboració amb el Tour del 
Empleo. 
 
D. Departament de Projectes 
 
El Departament de Projectes de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears ha 
iniciat durant 2005 la seva participació en quatre projectes de la Iniciativa Comunitària 
Equal a les Illes Balears (2a convocatòria), cofinançats pel Fons Social Europeu i el 
Govern de les Illes Balears. Aquests projectes finalitzaran a l’octubre de 2007. 
 
La Iniciativa Comunitària Equal té com a objectiu facilitar l’accés a l’ocupació en 
igualtat d’oportunitats, objectiu que comprèn actuacions en els àmbits del suport a 
col·lectius en risc d’exclusió social, l’adaptabilitat de les empreses, la igualtat 
d’oportunitats des del punt de vista de gènere, la conciliació de la vida laboral i familiar, 
etc. 
 
Les accions que la FUEIB realitza en els quatre projectes (que es poden trobar a 
l’adreça <www.equal-fueib.org>) són: 
 
Projecte IB-ENVOL:  
 
  Estudi de les qualificacions professionals i les capacitacions formatives de la 
població estrangera immigrada de les Illes Balears. És la primera vegada que es 
realitza un estudi similar a l’Estat espanyol, i ha permès crear la base de dades de 
qualificacions que dóna suport a l’Observatori. 
 
  Creació de l’Observatori de Capacitacions Formatives i Qualificacions 
Professionals per a Població Immigrant i Empreses de les Illes Balears. Dóna 
informació sobre les correspondències de les qualificacions professionals obtingudes en 
els països d’origen amb les espanyoles, per facilitar a les empreses el coneixement de 
les capacitacions de persones immigrants en procés de recerca o millora de feina. 
Aquest observatori ha de permetre una adequació entre la formació obtinguda i les 
possibilitats ocupacionals, aspecte que centra bona part de les dificultats actuals per a la 
inserció sociolaboral de persones immigrades a les Illes Balears. Aquest observatori, a 
més, contindrà eines i serveis d’utilitat per a empreses i immigrants, que 
complementaran la base de dades que ja es troba disponible. 
 
  Servei de consultoria en línia per a persones immigrades i empreses de les Illes 
Balears. Aquest servei, prestat pel DOIP de la FUEIB, utilitza la base de dades de 
qualificacions professionals de la població immigrada a les Balears. A més de les 



consultes en línia, també ofereix orientació i assessorament de manera presencial, per 
facilitar a les empreses la contractació de persones immigrants. 
 
  Transnacionalitat. La FUEIB és l’entitat que coordina les activitats transnacionals 
de les diferents entitats de les Balears (públiques i privades) que participen en aquest 
projecte. Així, ha gestionat l’acord de cooperació transnacional amb socis de França, 
Itàlia i Polònia que, juntament amb els de les Illes, desenvolupen el projecte 
d’Europortfolio, una eina per al reconeixement de les capacitacions dels treballadors 
arreu d’Europa. La FUEIB hi contribueix en tasques d’assistència tècnica. 
 
Projecte Equibal: 
 
Observatori de vigilància tecnològica (àrea TIC Equibal). Aquest observatori en línia 
és una eina que la FUEIB està desenvolupant per primera vegada a les Illes Balears, per 
facilitar a les empreses (i a sectors complets d’activitat econòmica, en un primer estadi, 
el turisme) processos de canvi i innovació per a una millor adaptabilitat als canvis del 
mercat. Es basa en la utilització de tècniques i procediments de vigilància tecnològica. 
Durant 2005 l’OTRI i el Dept. de Projectes de la FUEIB han treballat en l’estructuració 
de l’Observatori i en la recerca de tècniques i fonts per al muntatge de l’eina, que estarà 
disponible, en una fase pilot, a finals de 2006. 
 
  Avaluació i seguiment del projecte Equibal. La FUEIB és l’entitat que realitza 
l’avaluació interna (contínua) de totes les acciones que desenvolupen les entitats que hi 
participen, de manera que en fa l’anàlisi i lliura un informe semestral per valorar i, si 
escau, reorientar els procediments que s’utilitzen en la implementació de les accions i 
els principis Equal que les sostenen. Durant 2005 ha realitzat l’informe corresponent al 
segon semestre de 2005. 
 
  Transnacionalitat. La FUEIB és l’entitat que coordina les activitats transnacionals 
de les diferents entitats de les Balears (públiques i privades) que participen en aquest 
projecte. Així, ha gestionat l’acord de cooperació transnacional amb un soci alemany 
que, juntament amb els de les Illes, treballa en l’intercanvi d’experiències en matèria 
d’adaptabilitat de les empreses, amb la temàtica de gènere com a eix de les 
contribucions recents. La FUEIB hi participa en tasques d’assistència tècnica i va 
facilitar una trobada de treball de tres dies a Bad Freienwalde (est d’Alemanya, 
novembre de 2005). 
 
Projecte EQUILIBRIO 
 
Projecte TIEMPO DE TRABAJO Y OCIO 
 

 
 
 

  

EO Sensibilització social i difusió sobre igualtat 
d’oportunitats en l’ocupació (3.3.- PT2) 

EO Seguiment i avaluació (4.5.-PT7) 



EO Transnacionalitat (6-PT8)  

TTO 
Avaluació i seguiment del projecte (4.5.-
PT7). 
 

TTO Sensibilització i difusió de les actuacions 
(3.3.-PT6).  

TTO Transnacionalitat (6.-PT8). 
 



11. 2. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats 
 
L’IMEDEA, Institut Mediterrani d’Estudis Avançats, es va crear l’any 1995 com un 
centre mixt entre el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la 
Universitat de les Illes Balears (UIB) amb la missió de “desenvolupar una recerca 
científica i tècnica d’alta qualitat a les àrees de Recursos Naturals i Física 
Interdisciplinar i en altres àrees que en un futur puguin interessar ambdues institucions, 
amb especial referència a la recerca interdisciplinària i als temes de recerca vinculats a 
la Mar Mediterrània” . 
 
La principal característica de l’IMEDEA és prioritzar l’apropament interdisciplinari a la 
recerca científica, i el seu objectiu general és contribuir al foment del coneixement en 
àrees estratègiques crítiques i contribuir a millorar la qualitat de vida dels ciutadans 
europeus, i en concret, dels de les illes Balears.  
 
Aquest objectiu s’aconsegueix mitjançant la recerca científica caracteritzada per una 
visió global i un apropament interdisciplinari basat en l’excel·lència, fent especial 
atenció a transmetre un coneixement científic real a la societat i a la innovació en 
general.  
 
El personal de l’IMEDEA està distribuït entre l’edifici del CSIC a Esporles, que allotja 
investigadors d’ambdues institucions, i  el  Campus de la UIB, a 10 km d’Esporles, en el 
qual l’IMEDEA disposa de 7 locals formalment assignats.  
 
Durant l’any 2005 han desenvolupat la seva feina a l’IMEDEA aproximadament 150 
persones entre personal científic de plantilla, funcionaris, becaris i personal 
d’administració. 
 
•L’àrea de Recursos Naturals de l’IMEDEA està formada por un total de 115 persones; 
24 són investigadors de plantilla, 16 dels quals són membres del CSIC, i 8 de la UIB. 
Las línies actuals de recerca són: 
 
Línia 1: Biodiversitat, Funcionament dels ecosistemes marins i de les poblacions 
ecològiques. 
Línia 2: Funcionament dels sistemes oceànics. 
Línia 3: Oceanografia operacional. 
Línia 4: Variabilitat en les zones costeres. 
Línia 5: Ecologia i evolució en els entorns insulars. 
Línia 6: Ciència de la sostenibilitat: gestió integrada de las zones costeres, innovació i 
turisme. 
 
• L’àrea de Física Interdisciplinar de l’IMEDEA està formada por un total de 34 
persones; 11 investigadors de plantilla,  3 d’ells són membres del CSIC,i 8 de la UIB. 
Las línies actuals de recerca són: 
 
Línia 1: Sistemes complexos: estadística i física no lineal. 
Línia 2: Òptica no lineal i dinàmiques dels instruments optoelectrònics. 
Línia 3: Informació quàntica i nanociència. 
Línia 4: Dinàmica dels fluids, biofluids i fluids geofísics. 
Línia 5: Biofísica i fenòmens no lineals en ecologia i psicologia. 



Línia 6: Dinàmiques i fenòmens col·lectius dels sistemes socials. 

 

 

Activitats de recerca 

•  GOI (Grup d’Oceanografia Interdisciplinar) 
•  GESET  (Grup d’Evolució, Sistemàtica i Ecologia) 
•  DFI (Departament de Física Interdisciplinària) 
•  Quadre estadístic 
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- Gotzon Basterretxea Oyarzabal. SEED UE. Life history transformations among HAB 
species, and the environmental and physiological factors that regulate them. 5. Unió 
Europea. 003875 (GOCE). (2005 - 2008) 
- Guillermo Vizoso Miquel Del Sola. ROV AE. Aplicación de un vehículo subacuático 
de exploración para actividades de difusión. Accions Especiales. Govern Balear. (2004 - 
2005) 
- Joaquín Tintoré Subirana. LIFE POSID GB CE. Protección de las praderas de 
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de petróleo por bacterias sulfatorreductoras y biodiversidad en la eliminación 
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- Rebecca Aspden, St. Andrews University. Biogenic mediation of sediment dynamics 
in coastal systems. 7/3.  
- Stefano G. A. Phylogenetic studies in the brown algae with emphasis on the genus 
Cystoseira (Fucales). 20/6.  
- Timothy D. Sherman (University of South Alabama). Labyrinthula-mediated 
pathogenesis of seagrasses and factors mediating susceptibility. 18/7.  
- Toni Jordi. Coastal trapped waves in the northwestern Mediterranean. 11/11.  
 
Congressos: Organització 
 
- Beatriz Morales. Wrapping up of the Idea Project. International Workshop on 
environment, demersal resources and fisheries. Palma de Mallorca. Del 10/5 al 12/5. 
- Coordinadores Carlos M. Duarte y Damiá Jaume. "Desafíos Científicos y 
Tecnológicos de la Exploración de la Biodiversidad Marina", 1er Debate FBBVA-
Estación de Investigación Costera del Faro de Cap Ses Salines, 29 de Noviembre de 
2005. Fundación BBVA, Madrid. Del 29/11 al 29/11. 
- Duarte Quesada, Carlos M. ; Sánchez Camacho, María;. Asamblea General Proyecto 
Thresholds. Del 14/2 al 15/2. 
- Duarte, C. M. Environmental Status of European Marine Aquaculture and future 
perspectives. Museo de Menorca, Menorca. 30 de enero a 1 de febrero, 2006. Del 30/1 
al 1/2. 
- Organizing Committee: Vizoso, G. , Orfila; A. Advanced Course in Oil Spill 
Modelling. IMEDEA, Esporles. Del 13/6 al 16/6. 
 
Congressos: Conferències convidades 
 
- A. Orfila. Climate variability in teh Mediterranean Sea at Basin, subbasin and local 
scale. XXI Trobades Científiques de la Mediterrànea, Maó. Del 19/9 al 19/9. 
- A. Orfila. Onshore sandbar migration. Third International Conference on Asian and 
Pacific Coasts. Del 8/9 al 8/9. 
- Beatriz Morales Nin. La respuesta científica a la catastrofe del Prestige. Conferencia 
invitada en el Ciclo organizado por Museo do Mar de Galicia:"Prestige. Asi están as 
cousas tres anos despois". Del 10/11 al 10/11. 
- C. M. Duarte. The role of biota on the metabolic processes and the carbon budget of 
the ocean. Menorca. Del 27/9 al 27/9. 
- Duarte, C. M. "Flows of energy and materials across time, space and levels of 
organization in marine ecosystems". Gordon Research Conference on "Metabolic Basis 
of Ecology and Evolution. Bates College, Maine. Del 9/7 al 14/7. 
- Duarte, C. M. "The metabolic significance of the surface layer in the subtropical 
Atlantic Ocean". Atlantic Ocean Biogeochemistry and Biodiversity, The Royal Society, 
Londres. Del 20/7 al 20/7. 



- Duarte, Carlos M. "Eutrophication and the Coastal Ocean: Converging Science and 
Society". Research and Management of Eutrophication in Coastal Systems. Nyborg, 
Dinamarca. Del 19/6 al 23/6. 
 
 
 
Congressos: Comunicacions orals 
 
- A. Jordi, J. M. Klinck, G. Basterretxea, A. Orfila And J. Tintoré. Shelf-slope 
exchanges induced by baroclinic instability near submarine canyons. EGU, Viena. Del 
3/4 al 7/4. 
- A. Geffen \& B. Morales. Otoliths as clues to hake life history. IDEA Workshop. Del 
10/5 al 10/5. 
- Ferrer, M. I. , Jordi, A. , Onken, R. , Vizoso, G. , Casas, B. , Basterretxea, G. , Tintoré, 
J. Local variability in the Mediterranean sea through coastal data assimilation. XXI 
Trobades científiques de la Mediterrània. 26 a 29 setembre 2005 Maó (Menorca), Spain. 
Del 26/9 al 29/9. 
- Hernandez-Garcia, Emilio. Networks of genetic relationship between clonal plants. 
Dynamics on Complex Networks and Applications (DYONET06 2nd week Seminar), 
Dresden, Alemania. Del 28/2 al 28/2. 
- Hidalgo, Manuel; Morales-nin, B;. Seasonal and short spatial patterns in European 
hake (Merluccius merluccius, L) recruitment process at the Balearic Sea: the role of 
environment distribution and condition. IDEA Workshop: Wrapping up of the Idea 
Project. International Workshop on environment, demersal resources and fisheries. Del 
10/5 al 10/5. 
- Martínez Ledesma, Miguel; Álvarez Díaz, Alberto. A GSM BASED REAL TIME 
SYSTEM TO MONITOR UNDERWATER NOISE POLLUTION. MARTECH-05. 
FIRST INTERNATIONAL WORKSHOP ON MARINE TECHNOLOGY. 
(VILANOVA). Del 17/11 al 17/11. 
- Montserrat, Sebastia; Marcos, Marta; Moranta, Joan; Morales, Beatriz. A mesoscale 
index to describe theregional ocean circulation around the Balearic Islands. Its impact 
on the population dynamics of demersal fishery resources. Euroceans, Nantes. Del 21/2 
al 21/2. 
- Ramon Rosselló. Congrés Nacional de la Societat de Microbiologia Espanyola. 
Cáceres. Del 19/9 al 22/9. 
- Roig Broman, Daniel; Martínez Ledesma, Miguel; Alvarez Díaz, Alberto. A LOW-
COST AUTONOMOUS VEHICLE FOR COASTAL SEA MONITORING. 
MARTECH-05. FIRST INTERNATIONAL WORKSHOP ON MARINE 
TECHNOLOGY. (VILANOVA). Del 17/11 al 17/11. 
 
Congressos: Pòster 
 
- Ferrer, M. I. ; Jordi, A. ; Vizoso, G. ; Basterretxea, G. ; Casas, B. ; Ruiz, M. ; Garau, 
B. ; Álvarez, A. ; Álvarez, E. ; Rodríguez, I. ; Onken, R. ; Tintoré, J. Sub-basin scale 
operational system in the Balearic Sea. EGU General Assembly 2006 European 
Geosiciences Union. Del 2/4 al 7/4. 
- Rozenfeld, A. ; Eguíluz, V. E. ; Hernández-garcía, E. ; Matías, E. ; Duarte, C. M. ; 
Arnaud-haond, S. Network Approach to the Genetic Structure of Clonal Plants. IV 
Jornades de la Xarxa Temàtica Nonlinear Dynamics of Spatio-Temporal 
Selforganization (Barcelona). Del 1/2 al 3/2. 



 
Congressos: Assistència 
 
- Arrieta, J. ; Duarte, C. ; Jordi, T. ; Hernández-garcía, E. ; Morales-nin, B. ; Tovar, A. 
Eur-Oceans PIs meeting (Barcelona). Del 15/3 al 16/3. 
- Arrieta, J. ; Duarte, C. ; Jordi, T. ; Hernández-garcía, E. ; Morales-nin, B. ; Tovar, A. 
Eur-Oceans PIs meeting (Barcelona). Del 15/3 al 16/3. 
- Arrieta, J. ; Duarte, C. ; Jordi, T. ; Hernández-garcía, E. ; Morales-nin, B. ; Tovar, A. 
Eur-Oceans PIs meeting (Barcelona). Del 15/3 al 16/3. 
- Beatriz Morales. Otoltihs as tools to decipher individual fish life-history tactics and 
strategies. Ecology of stream fish:State of the art and future prospectsII, Leon. Del 12/6 
al 16/6. 
- Duarte, C. M; Agustí, S. ; Marbà, N. ; Basterretxea, G. ; Sánchez, M. ; Vaquer, R. ; 
Echeveste, P. ; Martínez, L. ; Bacelar, F. S. ; Hernandez-Garcia, E. ; Sintes, T. ; 
Rozenfeld, A. ;. 1st Assembly of the Thresholds Integrated Project, Madrid. Del 14/2 al 
15/2. 
- Duarte, C. M; Agustí, S. ; Marbà, N. ; Basterretxea, G. ; Sánchez, M. ; Vaquer, R. ; 
Echeveste, P. ; Martínez, L. ; Bacelar, F. S. ; Hernandez-Garcia, E. ; Sintes, T. ; 
Rozenfeld, A. ;. 1st Assembly of the Thresholds Integrated Project, Madrid. Del 14/2 al 
15/2. 
- Duarte, C. M; Agustí, S. ; Marbà, N. ; Basterretxea, G. ; Sánchez, M. ; Vaquer, R. ; 
Echeveste, P. ; Martínez, L. ; Bacelar, F. S. ; Hernandez-Garcia, E. ; Sintes, T. ; 
Rozenfeld, A. ;. 1st Assembly of the Thresholds Integrated Project, Madrid. Del 14/2 al 
15/2. 
- Duarte, Carlos M. "Esturiane interactions". Norfolk (VA). Del 16/10 al 20/10. 
- Ferrer, M. I. XXI Trobades científiques de la Mediterrània 26-29 Maó, Menorca. Del 
26/9 al 28/9. 
 
Cursos i seminaris impartits en altres centres 
 
- Beatriz Morales. Curso UIMIR: Costa uso y Gestión. Mahon, Menorca 2 temas: la 
pesca costera, vertidos costeros y contaminación. Del 14/9 al 14/9. 
- Carlos Duarte. "Ambientes Mediterraneos". XV Aula de Ecología. Diputación de 
Almería. Uned. Del 25/11 al 25/11. 
- Duarte, C. M. Fronteras de no retorno en los ecosistemas marinos, desafíos científicos 
de la investigación marina en el siglo XXI. Aula del Mar, ESCUELA SOBRE 
CIENCIAS Y TECNOLOGIAS MARINAS "AUGUSTO GONZÁLEZ DE LINARES". 
Santander. Del 7/7 al 7/7. 
- Duarte, C. M. Comparative analysis of marine microbial ecology: micro-meso and 
macrocossm experiments. Aguron Course of Microbial Oceanography, University of 
Hawaii, Honolulu. Del 23/7 al 23/7. 
- Duarte, C. M. Deconstructing the Carbon Budget of the Ocean: paradigms and 
Aesthetics at Play. Aguron Course of Microbial Oceanography, University of Hawaii, 
Honolulu. Del 24/7 al 24/7. 
- Duarte, C. M. The Role of Publication in the Scientific Process. Aguron Course of 
Microbial Oceanography, University of Hawaii, Honolulu. Del 22/7 al 27/7. 
- Morales Nin, Beatriz. Contaminación marina y degradación de costas. Master en la 
Fundación Escuela de negocios de Andalucía. Del 2/5 al 2/5. 
- Orfila, A. Oceanografía: La última frontera. Fira de la Ciència de les Illes Balears. Del 
11/5 al 11/5. 



 
Campanyes 
 
- Boia oceano-meteorològica. Instal·lació d’una boia oceano-meteorològica a la Bahía 
de Palma. Del 4/4 al 4/4. 
- Alvarez- Ellacuria, A. , Orfila, A. , Casas, B. , Cañellas, B. , Balaguer, P. RICUFOS, 
Cala Millor. Validació del sistema de predicció de corrents de retorn. Del 28/2 al 5/3. 
- Bassterretxea, Gotzon; Casas, Benjamín. Manteniment SEED. Manteniment dels 
equips instal·lats al Port d’Arenys de Mar (Barcelona) i configuració de les 
comunicacions via ADSL. Del 13/12 al 13/12. 
- Basterretxea, Gotzon; Casas, Benjamín. Manteniment SEED. Manteniment dels equips 
instal·lats al Port d’Arenys de Mar. Del 15/3 al 16/3. 
- Roig, Daniel; Martínez Ledesma, Miguel, Garau, Bartolomeo. Campanya MERSEA. 
Operació d’un planejador submarí "Glider". Del 19/9 al 23/9. 
 
Estades i activitats realitzades en altres centres (assist. a cursos, ...) 
 
- A. Orfila, G. Vizozo, B. Garau. CMIMA (CSIC), Barcelona. Reunió de feina per al 
desenvolupament d’un sistema telemètric d’estudi sobre l’evolució costera. Del 17/9 al 
18/9. 
- Hidalgo Roldán, Jose Manuel. Towards ecosystem oceanography. Identification and 
modelling of controls in marine ecosystems Dragerup field station, Denmark. Del 17/6 
al 28/7. 
- Hidalgo, Manuel. Towards ecosystem oceanography: identification and modelling of 
controls in marine ecosystems. Del 18/6 al 28/6. 
- Hidalgo, Manuel. Structured marine populations: ecology, genetics, oceanography and 
statistical modelling - the Skagerrak cod as a case study. Reaseach Station of 
Flodevigen, His, Norway. Del 23/7 al 28/7. 
- Orfila, A. Cornell University, Ithaca. NY. International research network. Del 30/7 al 
13/9. 
- Orfila, A. ETS Ingenieros de Caminos. Universitat de Castella la Mancha. Projecte 
PACO. Paral·lelització Avançada de Codis Oceanogràfics. Del 14/2 al 19/2. 
- Ramon Rosselló. Estada a la Universidad de Ljubljana. Del 5/9 al 12/9. 
- Ramon Rosselló. Estada a la Universitat de Xile. Santiago de Xile. Del 10/10 al 7/11. 
 
Reunions de feina 
 
- A. Jordi, G. Basterretxea, A. Orfila, L. Martínez, M. I. Ferrer, B. Casas, G. Vizoso, J. 
Tintoré. Observations and modelling in the Mediterranean at basin, sub-basin and local 
scale: Forecasting drifting objects. MEDICIS Toulon (France). Del 13/10 al 13/10. 
- Alvarez Amaya, Orfila Jano, hidrodinàmica costera. Esporles. Del 4/5 al 4/5. 
- Alvarez, Alberto; Casas, Benjamín. Planned Med operations and modelling. II 
MERSEA WorkShop IFREMER, Paris. Del 26/10 al 26/10. 
- Beatriz Morales. Reunió MARIN-ERA. Atenas. Del 3/10 al 5/10. 
- Beatriz Morales. organització reunió wp2 era-net MARINERA. wp2 workshop era-net 
MARINERA. Del 20/6 al 22/6. 
- Beatriz Morales Nin. Primera reunió del projecte POORFISH, IRD, Dakar, Senegal. 
Del 15/11 al 22/11. 
- Beatriz Morales Nin. Steering Committee MARIN-ERA, Bruselas. Del 30/11 al 2/12. 
- Beatriz Morales, Miquel Palmer, Jaume Cardona. 3ra Reunió Anual del Projecte 



IBACS. Reunió en CMIMA de Barcelona. Del 10/10 al 11/10. 
- C. M. Duarte. I Conferència de Directors del CSIC. El Escorial, Madrid. Del 12/9 al 
14/9. 
- C. M. Duarte. Executive Commitee Meeting, Marine Biodiversity and Ecosystem 
Function Network of Excellence. Barcelona. Del 15/9 al 16/9. 
- C. M. Duarte. Jornada sobre la situación de la investigación marina en España y su 
proyección de futuro, Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura. Del 20/9 al 20/9. 
- Cañellas Moragues, Bartomeu. Análisis del clima marítimo en el Mar Balear: eventos 
extremos. Del 9/2 al 9/2. 
- Carlos Duarte, Núria Marbà, María Sánchez. Universidad de Kalmar (Suecia). Reunió 
de feina del Projecte Integrat Europeu Thresholds. Del 5/9 al 8/9. 
- Carlos M. Duarte, Susana Agustí, Oreste Piro, Antonio Tovar, María Ll. Calleja, 
Moira Llabrés, Patricia Alonso, Natalia Carrillo, Juan Serón. Reunió Final Projecte 
ICEPOS. Estació de recerca Costera de Cap Salines. Del 5/10 al 7/10. 
- Duarte, Carlos M. Board of Directors Meeting of the esturine Research Federation, 
Norfolk (VA). Del 15/10 al 16/10. 
- Duarte, Carlos M. Publications Committee, Estuarine Research Federation, Norfolk 
(VA). Del 18/10 al 18/10. 
- Duarte, Carlos M. Editorial Board of Estuaries, Norfolk (VA). Del 19/10 al 19/10. 
- Ferrer, M. I. Reunió tarea 4. 3 projecte ESEOO. Task 4. 3 Models locals Projecte 
ESEOO. Del 18/4 al 18/4. 
- Ferrer, M. I. Reunió Projecte ESEOO. Cinquena reunió del projecte ESEOO a 
Santander. Del 21/6 al 23/6. 
- Ferrer, M. I. , Tintoré, J. 4th ESEOO meeting, Puertos del Estado (Madrid). Del 29/9 
al 30/9. 
- Morales-nin, Beatriz. ICES, Copenhague, Dinamarca. ICES Working Group in 
Coastal Zone Management. Del 19/4 al 21/4. 
- Morales-nin, Beatriz, Hidalgo, Manolo, Sureda, Jaume. Reunió final projecte IBACS a 
Cas Jai. Del 6/3 al 8/3. 
- Susana Agustí Carlos M. Duarte Antonio Tovar-sánchez Nona S. R. Agawin. Reunió 
ProjecteRODA. Las Palmas de Gran Canaria. Del 23/1 al 27/1. 
- Tintoré Subirana, Joaquín; Vizoso Del Solà, Guillermo; Pitarch Garcia, Saül. Hacia 
una gestión sostenible del litoral español: iniciativas a nivel estatal, regional y local. 
Jornades dedicades a presentar iniciatives locals, autonòmiques i nacionals per la GIZC. 
Organitzat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya. Del 17/10 al 17/10. 
 
Altres activitats 
 
- Barrón Esquiroz, C. Y Duarte, C. M. Tesis Doctoral. Cristina Barrón Esquiroz. 
"Production and export of dissolved organic carbon in coastal benthic ecosystems". 
Universidad de les Illes Balears. 11 de octubre de 2004. Excel·lent per unanimitat. 
Director: C. M. Duarte. Del 11/10 al 11/10. 
- Beatriz Morales. Los peces pelágicos migradores: problemática de un recurso 
compartido. Cicle conferències de L´Oceanogràfic Universitat de València. Del 16/5 al 
16/5. 
- Beatriz Morales Nin. Estancia de formación y análisis de datos. La Becària de la 
Xunta de Galicia Lorena Rodriguez Fernandez ha realitzat una estada a l’IMEDEA. Del 
11/10 al 23/12. 
- Beatriz Morales Nin. Entrevista IB3 radio. Entrevista sobre l’impacte de la pesca 



recreativa. Del 10/1 al 10/1. 
- Beatriz Morales Nin (organitzadora). Organizació jornada reflexió sobre ciencies 
marines al MEC. Del 20/9 al 20/9. 
- Beatriz Morales-nin. representació MEC. reunió de la era-net AMPERA. Del 13/7 al 
13/7. 
- Carlos Duarte. Conferència: " El paradigma cambiante del papel del océano en el ciclo 
global de Carbono". Facultat de Ciencies del Mar, Universitat de las Palmas de Gran 
Canaria. Del 26/1 al 26/1. 
- Carlos M. Duarte. Nombramiento / Distinción. Membre de la Acadèmia Europea, 
ORGANISMIC \& EVOLUTIONARY BIOLOGY Section (2005). Del 1/1 al 31/12. 
- Carlos M. Duarte. Coordinador. Inauguració de l’Estació de recerca Costera Del Far 
de Cap Ses Salines. Del 24/10 al 24/10. 
- Duarte, Carlos M. Presidencia de la American Society of Limnology and 
Oceanography (ASLO). Del 1/6 al 30/6. 
- Morales Nin, Beatriz. Secretària Tribunal Tesis Doctoral. Tesis defensada per A. 
Carbonell (IEO) en la UIB. Del 17/3 al 17/3. 
- Morales Nin, Beatriz. IIM-Vigo. President tribunal CSIC. Del 9/11 al 11/11. 
 
__GESET 2005. ______________________________________ 
 
Noves publicacions SCI 
 
- A. Traveset, M. VerdÚ, N. Riera And J. GulÍas. 2006. Male-biased herbivory in the 
dioecious Rhamnus ludovici-salvatoris. Basic and Applied Ecology. Vol. submitted.  
- Belbahri L, Moralejo E, Calmin G, Tomasz O, García Ja, Descals E, Lefort F. 2006. 
Phytophthora polonica, a new species isolated from declining Alnus glutinosa in 
Poland. FEMS Microbiology Letters. Vol. 261. Pág.: 165-174  
- De La Bandera, M. C. And Traveset, A. 2006. Breeding system and spatial variation in 
the pollination biology of the heterocarpic Thymelaea velutina (Thymelaeaceae). Plant 
Systematics and Evolution. Vol. 257. Pág.: 9-23  
- Descals, Enrique. 2005. diagnostic characters of propagules of ingoldian fungi. 
mycological research. Vol. 109. Pág.: 545-555  
- E. Moralejo, L. Belbahri, G. Calmin, F. Lefort, J. A. García And E. Descals. 2006. 
First report of Phytophthora hedraiandra on Viburnum tinus in Spain. Plant Pathology. 
Vol. 55. Pág.: 574  
- Lázaro, A. And Traveset, A. 2006. Population-dependent effects of pollen quantity 
and quality on the reproductive success of the endangered shrub Buxus balearica 
(Buxaceae). Plant Systematics and Evolution. Vol. in press.  
- Lázaro, A. , Traveset, A. And Méndez, M. 2006. Masting behaviour in Buxus 
balearica (Buxaceae): variations at population and individual level and effects on 
pollination efficiency and predator satiation. Oikos.  
- Montserrat Vilà, Ignasi Bartomeus, Isabel Gimeno, Anna Traveset, And Eva 
Moragues. 2006. Demography of the invasive geophyte Oxalis pes-caprae across a 
Mediterranean island. Annals of Botany. Vol. in press.  
- Montserrat Vilà1, 7, Marc Tessier1, Carey M. Suehs2, Giuseppe Brundu3, Luisa 
Carta3, Alexandros Galanidis4, Philip Lambdon5, Manuela Manca3, Frédéric Médail2, 
Eva Moragues6, Anna Traveset6, Andreas Y. Troumbis4 \& Philip E. Hulme5. 2006. 
Regional assessment of the impacts of plant invaders on vegetation structure and soil 
properties of Mediterranean islands. Journal of Biogeography. Vol. 33. Pág.: 853-861  
- Moragues, E. , Rita, J. , Ruiz, M. And Traveset, A. 2006. How to explain exotic 



richness distribution? Large-scale observational studies in Mallorca Island (Spain). 
Biological Invasions. Vol. submitted.  
- Moragues, E. , Traveset, A. And Valladares, F. 2006. Good performance in both sun 
and shade habitats leads to the spreading of invasive Carpobrotus spp. on a 
Mediterranean island. Applied Vegetation Science. Vol. submitted.  
- Moralejo, Eduardo; Puig, Miquel, García, José A. ; Descals, Enrique. 2006. 
Sporangiomata of Phytophthora ramorum on inoculated Mediterranean woody species. 
Mycological Research (Submitted).  
- Sogin, M. L. ; Morrison, H. G. ; Huber, J. A. ; Welch, D. M. ; Huse, S. M. ; Neal, P. R. 
; Arrieta, J. M. ; Herndl, G. J. 2006. Microbial diversity in the deep sea and the 
underexplored "rare biosphere". Proceedings fo the National Academy of Sciences of 
the USA. Vol. 103. Pág.: 12115-12120  
- Tomás Sintes, E. Moragues, A. Traveset And J. Rita. 2006. Clonal growth dynamics 
of the invasive Carpobrotus affine acinaciformis in Mediterranean coastal systems: a 
non-linear model. Ecological Modelling. Vol. submitted.  
- Traveset, A. And Richardson, D. M. 2006. Biological invasions as disruptors of plant-
animal reproductive mutualisms. Trends in Ecology and Evolution. Vol. 21. Pág.: 208-
216  
 
 
Noves publicacions NO SCI 
 
- Hulme Pe, Brundu G, Camarda I, Dalias P, Lambdon P, Lloret F, Medail F, Moragues 
E, Suehs C, Traveset A, Troumbis A \& Vilà M. 2006. Assessing the risks to 
Mediterranean islands ecosystems from non-native plant introductions. Plant invasions.  
- Lázaro, A. , Traveset, A. And Castillo, A. 2006. Spatio-temporal variation in the 
regeneration process of a circum- Mediterranean relict. Ecography. Vol. in press.  
- Moralejo, E. , García Muñoz, J. A. \& Descals. 2005. Insigths into Phytophthora 
ramorum sporulation: epidemiological and evolutionary implications. EPPO Bulletin 
(submited).  
- Traveset, A. And Jackobsson, A. 2006. Mating systems and pollination. Handbook of 
Functional Plant Biology.  
- Traveset, A. , Quintana, J. And Alcover, J. A. 2005. Fossil seeds from the Pliocene of 
Menorca and Eivissa (Balearic Islands, Western Mediterranean). Endins. Vol. 27. Pág.: 
205-209  
- Traveset, A. , Roberstson, A. And Rodríguez-pérez, J. 2006. A review on the role of 
endozoochory on seed germination. Seed Dispersal: Theory and its application in a 
changing world. Editors: Andrew Dennis, Ronda Green, Eugene Schupp and David 
Westcott.  
 
 
Projectes 
 
- Anna Traveset Vilagines. HERBIMPACT. Impacto de los herbívoros exóticos en las 
comunidades vegetales del Parque Nacional de Cabrera: umbrales de degradación, 
análisis de riesgos y plan de gestión integrada. Projectes de R&D. Ministeri de Medi 
Ambient (Parcs Nacionals). 050/2002. (2003 - 2006) 
- Anna Traveset Vilagines. Papel de los mutualismos planta-animal en el mantenimiento 
de la Biodiversidad. OTRO. CYTED. (2003 - 2007) 
- Anna Traveset Vilagines. DINVERPA. Determinantes de la invasibilidad de los 



ecosistemas. Papel de los mutualismos planta-animal. Pla Nacional de R&D. Govern 
Central (CICYT). CGL2004-04884-C02-01. (2004 - 2007) 
- Anna Traveset Vilagines. CIME 2. Variabilidad genética como herramienta pra la 
conservación de una planta endémica amenazada en Menorca, Daphne Rodriguezii 
(Thymelaeaceae). Contractes. Consell Insular de Menorca. (2004 - 2005) 
- Anna Traveset Vilagines. PROYECTO CIME 2005. Biología de la conservación de la 
pampalonia (Paeonia cambessedesii) en Menorca. Subvención. Consell Insular de 
Menorca. (2005 - 2005) 
- Eduard Petitpierre Vall. Filogenia molecular de la subfamilia Chrysomelinae 
(Coleotera, Chrysomelidae). Pla Nacional de R&D. Govern Central (CICYT). 
REN2003-03667/GLO. (2003 - 2006) 
- Eduard Petitpierre Vall. Islas en el interior de islas: identificación de unidades 
evolutivas en insectos endémicos de Canarias. Pla Nacional de R&D. Govern Central 
(CICYT). REN2003-00024. (2003 - 2006) 
- Enric Descals Callisen. RAPRA. Risk analysis for Phytophthora ramorum, a recently 
recognised pathogen threat to Europe and the cause of Sudden Oak Death in the USA. 
Specific Targeted Research Projects (STREP). Unió Europea. SSP/STREP/01/0181. 
(2004 - 2007) 
- Hipólito Medrano Gil. Estrés biótico y abiótico, Mecanismos de defensa de la vid y 
desarrollo de la uva. Projecte plan COST. Unió Europea. Unió Europea-COST 858. 
(2003 - 2009) 
- Josep Antoni Alcover Tomás. BALEARES Y CANARIAS. Cronología y causas de 
las extinciones de vertebrados autóctonos en Canarias y Baleares: un análisis 
comparativo. Pla Nacional de R&D. Govern Central (CICYT). CGL2004-04612/BTE. 
(2004 - 2007) 
- Luis Enrique Santamaria Galdon. INVASRED. Efecto de las especies invasoras en las 
redes de polinización: ¿favorece la abundancia de especies súper-generalistas la 
invasión de los ecosistemas insulares?. Pla Nacional de R&D. Govern Central (CICYT). 
REN2003-06962. (2003 - 2006) 
- Luis Enrique Santamaria Galdon. COPASA. Ecología de restauración de la fauna y 
flora en la finca de caracoles. Contractes. EMPRESA CONSTRUCCIONES PARAÑO, 
S. A. (2004 - 2007) 
- Luis Enrique Santamaria Galdon. Conservation of Plant Animal Mutualisms in Islands 
- Understanding the ecology of endemic lizards (Podarcis lilfordi) as a tool to conserve 
an endangered plant endemism (Daphne rodriguezii). Small Ecological Project Grants. 
British Ecological Society. 2272a. (2004 - 2005) 
 
Seminaris 
 
- Eva Moragues. Flora alóctona de las Islas Baleares. Ecología de dos especies 
invasoras: Carpobrotus edulis y Carpobrotus aff. acinaciformis. 24/3.  
- José Garcia. Susceptibilidad de la vegetación Mediterranea a Phytophthora ramorum. 
17/11.  
- Luis Rico. Estudio piloto de los efectos de la erosión en las poblaciones de Juniperus 
oxycedrus sp. macrocarpa. 15/12.  
- Maria Valens. Genómica y filogenia de Solinibacter ruber. 3/11.  
- Nick Riddiford, Investigador principal del TAIB (The Albufera International 
Biodiversity Group). The Albufera International Biodiversity group: Seguimiento de 
cambios ambientales. 26/10.  
- Pablo Fernández Méndez. Habitat suitability study for the Bewick\'s swan (Cygnus 



columbianus ssp. bewickii) during its wintering stage in the Netherlands. Assessing the 
influence of new environmental conditions. 2/12.  
 
 
Cursos i seminaris impartits en altres centres 
 
- Duarte, Carlos. M. Professor al Master en Gestión de Espacios Naturales Protegidos. 
Universidad Autónoma de Madrid. Marzo 2006. Del 1/3 al 31/3. 
 
Altres activitats 
 
- Amparo Lázaro Directora: Anna Traveset. Lectura de tesis doctoral: Factores 
ecológicos y filogeográficos que afectan a la distribución del relicto Buxus balearica 
(Buxaceae). Del 7/10 al 7/10. 
- Eva Moragues Directora: Anna Traveset. Lectura de tesis doctoral: Creación de una 
spin-off en el IMEDEA para la transferencia tecnológica en tecnologías marinas. Del 
24/3 al 24/3. 
- Duarte, Carlos. M. Conferència " Cambio Global: ¿Qué nos depara el futuro?". 
Ciencia y Sociedad X. Enigmas por resolver. Fundación Santander-Central-Hispano, 
Museo de la Ciudad, Madrid, 23 de marzo de 2006. Del 23/3 al 23/3. 
 
__DFI 2006. _______________________________________ 
 
Noves publicacions SCI 
 
- Korneta, Wojciech; Gomes, Iacyel; Mirasso, Claudio R. ; Toral, Raúl. 2006. 
Experimental study of stochastic resonance in a Chua's circuit operating in a chaotic 
regime. Physica D. Vol. 219. Pág.: 93-100  
- Argyris, Apostolos; Syvridis, Dimitris; Larger, Laurent; Annovazzi-lodi, Valerio; 
Colet, Pere; Fischer, Ingo; García-ojalvo, Jordi; Mirasso, Claudio R. ; Pesquera, Luís; 
Shore K. Alan. 2005. Chaos-based communications at high bit rates using commercial 
fibre-optic links. Nature. Vol. 437. Pág.: 343-346  
- Balenzuela P. , Garcia-ojalvo J. , Manjarrez E. , Martínez L. , Mirasso C. 2006. Ghost 
resonance in a pool of heterogeneous neurons. Biosystems.  
- Barnett, S. M. , Zambrini, R. 2006. Resolution in rotation measurements. accepted for 
publication in J. Mod. Opt.  
- Batle, J. ; Casas, M. ; Plastino, A. ; Plastino, A. R. ;. 2006. Metrics, entanglement, and 
mixedness in the space of two qubits. Physics Letters A. Vol. 353. Pág.: 161-165  
- Batle, J. ; Casas, M. ; Plastino, A. ; Plastino, A. R. 2005. Connection between 
entanglement and the speed of quantum evolution. Physical Review A. Vol. 72. Pág.: 
032337 (1-5)  
- Borras, A. ; Casas, M; Plastino, A; Plastino, A. R. 2006. Entanglement and the lower 
bounds on the speed of quantum. Physical Review A. Vol. 74. Pág.: 022326  
- Calvo, Oscar; Chialvo, Dante R. ;. 2006. Ghost stochastic resonance in an electronic 
circuit. International Journal of Bifurcation and Chaos. Vol. 16. Pág.: 731-735  
- Cerda. J. , Sintes T. , Sumithra, K. 2005. Adsorption of semiflexible block-copolymers 
on homogeneous surfaces. The Journal of Chemical Physics. Vol. 123. Pág.: 204703  
- Chembo Kouomou, Yanne; Colet, Pere; Larger, Laurent; Gastaud, Nicolas. 2005. 
Chaotic breathers in delayed electro-optical systems. Physical Review Letters. Vol. 95. 
Pág.: 203903 (1-4)  



- Ciszak, M. ; Gutierrez, J. M. ; Cofiño, A. S. ; Mirasso, C. ; Toral, R. ; Pesquera, L. ; 
Ortìn, S. ;. 2005. Approach to Predictability via Anticipated Synchronization. Physical 
Review E. Vol. 72. Pág.: 046218 (1-8)  
- Claudio J. Tessone, Horacio S. Wio. 2006. Stochastic resonance in an extended 
FitzHugh-Nagumo system: The role of selected coupling. Physica A. Vol. in press.  
- Courtial, J. , Zambrini, R. , Dennis, M. , Vasnetsov, M. 2006. Angular momentum of 
optical vortex arrays. Optics Express. Vol. 14. Pág.: 938-949  
- Fischer, Ingo; Vicente, Raul; Buldu, Javier; Peil, Michael; Mirasso, Claudio R. ; 
Torrent, M. C. ; Garcia-ojalvo, Jordi. 2006. Zero-lag long-range synchronization via 
dynamical relaying. Physical Review Letters, accepted.  
- Goette, J. , Zambrini, R. , Franke-arnold, S. , Barnett, S. M. 2005. Large-uncertainty 
intelligent states for angular momentum and angle. Journal of Optics B: Quantum 
Semiclassical Optics. Vol. 7. Pág.: S563-S571  
- Gomes Da Silva, I. ; De Monte, S. ; D'ovidio F. ; Toral, R. ; Mirasso, C. R. 2006. 
Coherent regimes of mutually coupled Chua’s circuits. Physical Review E. Vol. 73. 
Pág.: 036203 (1-7)  
- González-avella J. C, M. G. Cosenza, K. Tucci. 2005. Nonequilibrium transition 
induced by mass media in a model for social influence. Physical Review E. Vol. 72. 
Pág.: 065102 (R)(1-4)  
- González-avella, J. C. ; Eguíluz, V. M. ; Cosenza, M. G. ; Klemm, K. ; Herrera, J. L. ; 
San Miguel, M. 2006. Local versus global interactions in nonequilibrium transitions: A 
model of social dynamics. Physical Review E. Vol. 73. Pág.: 046119 (1-7)  
- Gotte, J. B. ; Radmore, P. M. ; Zambrini, R. ; Barnett S. M. 2006. Angular minimum 
uncertainty states with large uncertainties. Journal of Physics B. Vol. 39. Pág.: 2791-
2801  
- Hernández-garcía, Emilio; López, Cristóbal. 2005. Birth, death and diffusion of 
interacting particles. Journal of Physics: Condensed Matter. Vol. 17. Pág.: S4263-S4274  
- Jacobo, Adrian; Colet, Pere; Scotto, Pierre; San Miguel, Maxi. 2005. Use of nonlinear 
properties of intracavity type II second harmonic generation for image processing. 
Applied Physics B - Lasers and optics. Vol. 81. Pág.: 955-962  
- Klemm, Konstantin; Eguíluz, Víctor M. ; San Miguel, Maxi. 2005. Scaling in the 
structure of directory trees in a computer cluster. Physical Review Letters. Vol. 95. 
Pág.: 128701(1-4)  
- López, Cristóbal. 2006. Macroscopic description of particle systems with non-local 
density-dependent diffusivity. Physical Review E. Vol. 74. Pág.: 012102 (1-4)  
- Mulet, J. ; Kroh, M. ; Mork, J. 2006. Pulse properties of external-cavity mode-locked 
semiconductor lasers. Optics Express. Vol. 14. Pág.: 1119-1124  
- Mulet, Josep; Balle, Salvador. 2005. Mode-locking dynamics in electrically-driven 
vertical-external-cavity surface-emitting lasers. IEEE Journal of Quantum Electronics. 
Vol. 41. Pág.: 1148-1156  
- Mulet, Josep; Mork, Jesper. 2006. Analysis of timing jitter in external-cavity mode-
locked semiconductor lasers. IEEE Journal of Quantum Electronics. Vol. 42. Pág.: 249-
256  
- Pazó, Diego; Matías, Manuel A. 2005. Direct transition to high-dimensional chaos 
through a global bifurcation. Europhysics Letters. Vol. 72. Pág.: 176-182  
- Pazó, Diego; Matías, Manuel A. 2006. Comment on ''Periodic Phase Synchronization 
in Coupled Chaotic Oscillators''. Physical Review E. Vol. 73. Pág.: 038201 (1-2)  
- Pazó, Diego; Montbrió, Ernest. 2006. Universal behavior in populations composed of 
excitable and self-oscillatory elements. Physical Review E. Vol. 73. Pág.: 055202(R) 
(1-4)  



- Pedaci, Francesco; Lepri, Stefano; Balle, Salvador; Giacomelli, Giovanni; Giudici, 
Massimo; Tredicce, Jorge R. 2006. Multiplicative noise in the longitudinal mode 
dynamics of a bulk semiconductor laser. Physical Review E. Vol. 73. Pág.: 041101 (1-
11)  
- Scroggie, A. J. ; Gomila, D. ; Firth, W. J. ; Oppo, G. -l. 2005. Spontaneous and 
induced motion of optical patterns. Applied Physics B. Vol. 81. Pág.: 963-968  
- Serra, Llorenç; Sánchez, David; López, Rosa. 2005. Rashba interaction in quantum 
wires with in-plane magnetic fields. Physical Review B. Vol. 72. Pág.: 235309(1-6)  
- Sintes, T. ; Marbà, N. ; Duarte, C. M. 2006. Modeling non-linear seagrass clonal 
growth: Assessing the efficiency of space occupation across the seagrass flora. 
Estuaries. Vol. 29. Pág.: 72-80  
- Tomás Sintes, E. Moragues, A. Traveset And J. Rita. 2006. Clonal growth dynamics 
of the invasive Carpobrotus affine acinaciformis in Mediterranean coastal systems: a 
non-linear model. Ecological Modelling. Vol. submitted.  
- Toral, R. 2006. Ensemble equivalence for non-Boltzmaniann distributions. Physica A. 
Vol. 365. Pág.: 85-90  
- Tuval, I. ; Mezic, I. ; Bottausci, F. ; Zhang, Y. T. ; Macdonald, N. C. ; Piro, O. 2005. 
Control of particles in micro-electrode devices. Physical Review Letters. Vol. 95. Pág.: 
236002  
- Vicente, Raúl; Mulet, Josep; Mirasso, Claudio R. ; Sciamanna, Marc. 2006. Bistable 
polarization switching in mutually coupled vertical-cavity surface-emitting lasers. 
Optics Letters. Vol. 31. Pág.: 996-998  
- Vicente, Raúl; Tang, Shuo; Mulet, Josep; Mirasso, Claudio; Liu, Jia-ming. 2006. 
Synchronization properties of two self-oscillating semiconductor lasers subject to 
delayed optoelectronic mutual coupling. Physical Review E. Vol. 73. Pág.: 047201 (1-
4)  
- Zambrini, R. , Papoff, F. 2006. Convective instability induced by two-points 
nonlocality. Physical Review E. Vol. 73. Pág.: 016611  
- Zambrini, Roberta; Barnett, Stephen M. 2006. Quasi-Intrinsic Angular Momentum 
and the Measurement of Its Spectrum. Physical Review Letters. Vol. 96. Pág.: 113901 
(1-4)  
- Zander, C; Casas, M; Plastino, A; Plastino, A. R. 2006. Positive operator valued 
measures and the quantum Monthy Hall problem. Annals of the Brazilian Academy of 
Sciences. Vol. 78. Pág.: 1-6  
- Zimmermann, Martin G. ; Eguiluz, Victor M. 2005. Cooperation, social networks, and 
the emergence of leadership in a prisoner's dilemma with adaptive local interactions. 
Physical Review E. Vol. 72. Pág.: 056118 (1-15)  
 
 
Noves publicacions NO SCI 
 
- Scirè, A; Sorel, M; Giuliani, G; Colet, P; Pérez, Toni; Mirasso, C. R. 2006. All-optical 
two-mode switching in semiconductor ring lasers. Proc. SPIE Vol. 6184, p. 70-75, 
Semiconductor Lasers and Laser Dynamics II; Daan Lenstra, Markus Pessa, Ian H. 
White; Eds.  
- Scirè, A; Sorel, M; Colet, P; Tessone, C. J. ; Mirasso, C. R; San Miguel, M;. 2006. 
Two-mode dynamics in different semiconductor laser structures. Proc. SPIE Vol. 6184, 
p. 38-52, Semiconductor Lasers and Laser Dynamics II; Daan Lenstra, Markus Pessa, 
Ian H. White; Eds.  
- Arecchi, F. T. ; Ciszak, M. ;. 2006. Synchronization of coupled chaotic oscillators as a 



phase transition. submitted.  
- Casas, M. ; Batle, J; Plastino, A. R. ; Plastino, A. 2006. A systematic numerical survey 
of the separability criteria for bipartite quantum systems. To appear in Condensed 
Matter Theories. Vol. 19.  
- Centola, Damon; Macy, Michael W. ; Eguíluz, Víctor M. 2006. Cascade Dynamics of 
Complex Propagation.  
- Cerdà, Joan J. 2005. Polymer depletion-driven colloids, and polymer-surface 
interactions. Ph D Thesis.  
- Ciszak, Marzena. 2006. Anticipated Synchronization: Numerical and Theoretical 
Study. PhD thesis.  
- Eguíluz, Victor M. ; Toral, Raúl; San Miguel, Maxi. 2005. Redes Complejas en la 
Dinámica Social. INGURUAK, Revista vasca de Sociología y Ciencia Política. Vol. 42. 
Pág.: 127-146  
- Emperador, Agustí; Lipparini, Enrico; Serra, Llorenç. 2006. Brueckner-Hartree-Fock 
study of circular quantum dots.  
- Furst, A; Sorel, M; Scirè, A; Giuliani, G; Yu, S. 2006. Technological challenges for 
CW operation of small-radius semiconductor ring lasers. Proc. SPIE Vol. 6184, p. 237-
244, Semiconductor Lasers and Laser Dynamics II; Daan Lenstra, Markus Pessa, Ian H. 
White; Eds.  
- Giuliani, G; Scirè, A; Sorel, M; Donati, S. 2006. Linewidth of monolithic 
semiconductor ring lasers. Proc. SPIE Vol. 6184, p. 640-647, Semiconductor Lasers and 
Laser Dynamics II; Daan Lenstra, Markus Pessa, Ian H. White; Eds.  
- Gomes Da Silva, Iacyel; Buldú, Javier M. ; Mirasso, Claudio R. ; García-ojalvo, Jordi. 
2006. Synchronization by dynamical relaying in electronic circuit arrays. Submitted.  
- Gomila, Damià; Colet, Pere; Matías, Manuel A. ; San Miguel, Maxi; Oppo, Gian-luca. 
2006. Localized structures in nonlinear optical cavities. Proceedings of SPIE, Topical 
Problems of Nonlinear Wave Physics, (A. M. Sergeev, ed. ). Vol. 5975. Pág.: 59750U  
- Hernandez-Garcia, E. ; Rozenfeld, A. F. ; Eguiluz, V. M. ; Arnaud-haond, S. ; Duarte, 
C. M. 2006. Clone size distributions in networks of genetic similarity. submitted.  
- Hernandez-Garcia, Emilio; Lopez, Cristobal. 2006. Logistic population growth and 
beyond: the influence of advection and nonlocal effects. The Logistic Map and the 
Route to Chaos, edited by M. Ausloos and M. Dirickx. Pág.: 117-129  
- Isern-fontanet, J; D'ovidio, F; López, C; Hernández-garcía, E; García-ladona, E. 2006. 
Comparison between the Okubo-Weiss parameter and Finite-Size-Lyapunov-
Exponents. Submitted.  
- Lopez, Cristobal; Ramos, Francisco; Hernandez-Garcia, Emilio; Muñoz, Miguel 
Angel. 2006. Absorbing phase transition from a structured active particle phase. 
Submitted.  
- Mancho, A. M. ; Hernandez-Garcia, E. ; Small, D. ; Wiggins, S. ; Fernandez, V. 2006. 
Lagrangian transport through an ocean front in the North-Western Mediterranean Sea. 
Submitted.  
- Montbrió, Ernest; Pazó, Diego; Schmidt, Jürgen. 2006. Time delay in the Kuramoto 
model with bimodal frequency distribution. Physical Review E. Vol. accepted.  
- Mulet, J. ; Balle, S. 2006. Modeling and optimization of vertical-external-cavity 
surface-emitting diode lasers for passive mode-locking. Procs. of SPIE. Vol. 6184-47.  
- Pérez, Toni; Radziunas, Mindaugas; Wunsche, Hans-jurgen; Mirasso, Claudio R. ; 
Henneberger, Fritz. 2006. Synchronization Properties of Two Coupled Multisection 
Semiconductor Lasers Emitting Chaotic Light. Photonics Technology Letters.  
- Rozenfeld, A. F. ; Arnaud-haond, S. ; Hernandez-Garcia, E. ; Eguiluz, V. M. ; Matias, 
M. A. ; Serrao, E. ; Duarte, C. M. 2006. Spectrum of genetic diversity and networks of 



clonal plant populations. submitted.  
- Stauffer, Dietrich; Castelló, Xavier; Eguíluz, Victor M. ; San Miguel, Maxi. 2006. 
Microscopic Abrams-Strogatz model of language competition. http://arxiv. 
org/pdf/physics/0603042.  
- Tessone C. J. , Ullner E. , Zaikin A. A. , Kurths J. , Toral R. 2006. Noise-induced 
inhibitory suppression of malfunction neural oscillators. Submitted.  
- Tessone, C. J. ; Mirasso, C. R. ; Toral, R. ; Gunton, J. D. 2006. Diversity-induced 
resonance.  
- Tessone, C. J. ; Toral, R. ; Mirasso, C. R. ; Gunton, J. D. 2006. Synchronization 
Properties of Coupled FitzHugh-Nagumo Systems. submitted.  
- Tessone, Claudio Juan; Cencini, Massimo; Torcini, Alessandro. 2006. 
Synchronization of extended chaotic systems with long-range interactions: an analogy 
to Lévy-flight spreading of epidemics.  
- Tessone, Claudio Juan; Scirè, Alessandro; Toral, Raul; Colet, Pere. 2006. Global 
firing induced by noise or diversity in excitable media. Submitted.  
- Toral, Raúl. 2006. ¿Cuán importante es exp(-beta E)?. submitted.  
- Toral, Raúl; Tessone, Claudio Juan. 2006. Finite size effects in the dynamics of 
opinion formation. Communications in Computational Physics.  
- Vicente, Raul. 2006. Nonlinear dynamics and synchronization of bidirectionally 
coupled semiconductor lasers. PhD Thesis.  
- Vicente, Raul; Mulet, Josep; Mirasso, Claudio R. ; Sciamanna, Marc. 2006. 
Polarization switching dynamics and bistability in mutually coupled vertical cavity 
surface emitting lasers. Proceedings of SPIE, Semiconductor Lasers and Laser 
Dynamics II. Vol. 6481. Pág.: 648113  
 
 
Projectes 
 
- Cristóbal López Sánchez. ACCIÓN INTEGRADA ESPAÑA-ITALIA. Chemical or 
biologically interacting substances transported by chaotic flows. Acció Integrada 
Espanya-Itàlia. Govern Central (CICYT). HI2004-0144. (2005 - 2006) 
- Emilio Hernández García. ACC HIS-AL: transport. Dynamical systems approach to 
ocean transport. Accions Integrades Hispano-Alemanas. Govern Central (CICYT). 
HA2003-0146. (2004 - 2006) 
- Emilio Hernández García. EUR-OCEANS HERNANDEZ. European network of 
excellence for Ocean Ecosystems Analysis. Network of Excellence (NoE). Unió 
Europea. 511106. (2005 - 2008) 
- Emilio Hernández García. THRESHOLDS HERNÁNDEZ. Thresholds of 
Environmental Sustainability. VI Programa Marco. Unió Europea. 003933 (GOCE). 
(2005 - 2008) 
- Maximino San Miguel Ruibal. STOCHDYN. Stochastic dynamics: fundamentals and 
applications. European Science Foundation. (2002 - 2007) 
- Maximino San Miguel Ruibal. CONOCE II. Cooperación y Fenómenos no lineales en 
sistemas Complejos Extendidos 2. Pla Nacional de R&D. Govern Central (CICYT). 
FIS2004-00953. (2004 - 2007) 
- Maximino San Miguel Ruibal. MEFISNO. Métodos, conceptos y aplicaciones de la 
Física No Lineal. Projecte Intramural. CSIC. 2004 6 0E 046. (2005 - 2007) 
- Maximino San Miguel Ruibal. Xarxa2005. Dinàmiques no lineals d'autoorganització 
espai-temporal. Xarxa tematica del Dept. d’Univeristats, Recerca i Societat de la 
Informació. Generalitat de Catalunya. 2004XT 00013. (2005 - 2006) 



- Raúl Toral Garcés. Fenómenos emergentes en redes biológicas con interacciones 
complejas. Pla Nacional de R&D. Govern Central (CICYT). FIS2004 05073 C04 03. 
(2004 - 2006) 
- Raúl Toral Garcés. BioSim. Biosimulation, a new tool in drug development. Network 
of Excellence (NoE). Unió Europea. LSHB-CT-2004-005137. (2004 - 2009) 
- Salvador Bal. Le Monjo. LACAVER. Láseres y amplificadores de cavidad vertical 
para comunicaciones ópticas y procesado óptico de señal. Pla Nacional de R&D. 
Govern Central (CICYT). TIC2002-04255-C04-03. (2002 - 2005) 
- Víctor Martínez Eguíluz. ACCION INTEGRADA HISPANO-ALEMANA: redes. 
Dinámica de unidades no lineales que interactúan mediante redes complejas. Accions 
Integrades Hispano-Alemanas. Govern Central (CICYT). HA 2003 0077. (2004 - 2006) 
- Víctor Martínez Eguíluz. --. Network Topolgy and the Dynamics of Complex 
NEtworks. Projectes de R&D. Nationa Science Foundation-USA. (2004 - 2005) 
 
Seminaris 
 
- A. Gorbach, National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA. Intraoperative 
functional infrared imaging of the human brain. 10/10.  
- A. Zaikin. Institut für Physik, Universität Potsdam. Germany. Mathematical modeling 
of the proteasome function. 13/10.  
- Adrián Jacobo, DFI, IMEDEA. Optical image and data processing with cavity type-II 
Second Harmonic Generation. 29/11.  
- Adrián Jacobo, IMEDEA. Dynamics of Localized Structures in Kerr media. 6/6.  
- Agustí Emperador, Institut de Recerca Biomèdica, Parc Científic de Barcelona. 
Brueckner-Hartree-Fock study of quantum dots. 21/6.  
- Alejandro Herrada Mederer. Scaling properties of intraspecific and interspecific 
phylogenies in the Tree of Life. 6/4.  
- Alejandro Orfila. Observations and modelling in the Mediterranean at basin, sub-
basin, local and beach scale: some examples carried out at IMEDEA. 22/12.  
- Ana Majtey, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Una medida de 
Complejidad para secuencias simbólicas. 26/7.  
- Claudio J. Tessone. Disorder Induced Resonance. 13/12.  
- Claudio J. Tessone. Introducción a los applets en Java. 17/5.  
- Claudio Mirasso, Departamento de Física and IMEDEA (CSIC-UIB). Dynamics and 
synchronization properties of mutually coupled lasers. 8/11.  
- Damia Gomila, University of Strathyclyde, Glasgow (UK). Bifurcation structure and 
asymmetric sequences of localized structures. 28/9.  
- Dietrich Stauffer, Cologne University, Germany. Computer simulation of language 
competition. 21/2.  
- Dr. Adan Cabello, Departamento de Física Aplicada II. Universidad de Sevilla. 
Desigualdades de Bell basadas en igualdades. 22/5.  
- Dr. Damián H. Zanette. Centro Atómico Bariloche, División de Física Estadísica e 
Instituto Balseiro. Coevolución de agentes y redes: Opinión y comunidades. 23/2.  
- Dr. Emili Bagan-Departamento de Física- IFAE- UAB. Estimación óptima de estados 
cuánticos: Aplicaciones a la comunicación. 16/3.  
- Dr. Jef Huisman (Univ. de Amsterdam). MIXING AND CHAOS IN PLANKTON 
COMMUNITIES. 19/1.  
- Dr. Pablo Puleston, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Introducción al 
control automático, control por modo deslizante y su aplicación a los Sistemas de 
conversión de Energía Eólica. 19/6.  



- Enrico Lipparini, Universitat de Barcelona, Universita di Trento and INFN. Spin Hall 
effect in semiconductor quantum wells. 24/5.  
- Fernando Sols, Universidad Complutense de Madrid. Emission of entangled electron 
pairs from superconductors. 2/6.  
- Flora Souza Bacelar, IMEDEA. Investigations on the HIV dynamics with a system of 
time delayed functional equations. 30/5.  
- Francesc Montserrat MSc. ; Delft University of Technology / NIOO-CEME. 
Ecomorphology of soft-bottom estuaries and tidal lagoons. 28/10.  
- Francesco d'Ovidio, Laboratoire de Météorologie Dynamique (LMD), Ecole Normale 
Supérieure, Paris, Fr. Transport and mixing of geophysical systems from finite-size 
Lyapunov exponent calculations. 20/6.  
- Francesco Visconti, Departamento de Física Interdisciplinar, IMEDEA (CSIC-UIB). 
Mixing and reaction efficiency in closed domains. 22/11.  
- Hans-Juergen Wuensche, Department of Physics, Humboldt-University of Berlin, 
Germany. Semiconductor Lasers with Integrated Optical Delay: A Nonlinear Dynamics 
Lab. 9/3.  
- Iacyel G. da Silva, IMEDEA. Aspectos de sincronización en el circuito Chua. 11/7.  
- Ingo Fischer, Vrije Universiteit Brussel. A Short Cavity Semiconductor Laser System: 
Dynamics Beyond the Lang-Kobayashi Model. 26/10.  
- Iris Hendriks, IMEDEA. What is the importance of direct particle trapping in seagrass 
meadows?. 4/4.  
- Jari Saramäki (Helsinki University of Technology). The role of weak ties in social 
networks. 15/3.  
- Javier Villarroel, Departamento de Estadística, Universidad de Salamanca. Valuation 
of stochastic interest rate securities with time dependent variance. 24/4.  
- José Luis Mateos, Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de Mexico 
(UNAM). Buscando alimento usando vuelos de Lévy: el caso de los monos araña en 
Yucatán. 16/6.  
- José Roberto Iglesias, IMEDEA + Instituto de Física UFRGS, Porto Alegre, Brasil. 
MODELOS PARA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA Y DESIGUALDADES. 20/6.  
- Juan Carlos González-Avella. A model for social dynamics with controlled mass 
media. 18/11.  
- Juan J. Cerda. Polymer depletion driven-colloids, and polymer surface interactions. 
23/9.  
- Juan José Enseñat. Descripción de la nueva configuración de galiota (correo, webmail, 
etc. ). 12/7.  
- Katja Lindenberg, Department of Chemistry and Biochemistry, University of 
California, San Diego (US. Subdiffusive Trapping Reactions. 27/4.  
- Kimmo Kaski, Helsinki University of Technology. Weak Links Yield Strong Social 
Networks. 2/11.  
- Mahn-Soo Choi, Korea University and University of Bassel. Quantum information out 
of semiclassical states in superconducting circuits. 9/2.  
- Mahn-Soo Choi, University of Basel and Korea University. Entanglement of 
macroscopic ensembles of nuclear spins in quantum dots. 27/10.  
- Marc Sciamanna, Supelec-LMOPS CNRS UMR-7132 (Laboratoire Materiaux 
Optiques, Photonique et Systemes). Polarization dynamics in VCSELs with orthogonal 
optical injection. 21/9.  
- Mario Cosenza , Centro de Fisica Fundamental , Universidad de Los Andes Merida, 
Venezuela. Emergence of patterns in driven and in autonomous spatiotemporal systems. 
15/9.  



- Mario Cosenza, Universidad de los Andes, Merida, Venezuela. Characterization of 
complexity in EEG signals. 15/6.  
- Marta González, Institute for Computational Physics, Univ. Stuttgart. School 
friendship networks: Community structure and race segregation. 21/3.  
- Marzena Ciszak, IMEDEA. Anticipated Synchronization: Numerical and Theoretical 
Study. 13/6.  
- Mindaugas Radziunas, Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics, 
Berlin, Germany. Agreement between cavity modes in traveling wave and Lang-
Kobayashi models of laser with delayed feedback. 9/5.  
- Niko Komin, IMEDEA. Stochastic Effects in Drug Absorption. 4/5.  
- Niko Komin, IMEDEA (CSIC-UIb). Animal Motion Modelled with a Random Walker 
and an Active Brownian Particle. 19/10.  
- Osvaldo A. Rosso, Universidad de Buenos Aires. EEG analysis using wavelet-based 
information tools. 19/5.  
- Pablo Gleiser, Centro Atómico Bariloche, Argentina. Sincronización en redes 
dinámicas. 27/6.  
- Pascal Simon, CNRS, Grenoble. Exotic Kondo effect from magnetic trimers. 28/10.  
- Pau Amengual, IMEDEA. Paradoxical games: a physics point of view. 18/7.  
- Pau Amengual, IMEDEA (CSIC-UIB). Truels and N-uels. 8/2.  
- Pedro Montoya, Departamento de Psicología UIB. Psicofisiología del dolor. 14/3.  
- Pere Colet. Nuredduna 2005. 30/9.  
- Prof. Dr. Laurens Molenkamp, Institute of Physics, Wurzburg University, Germany. 
Spintronic Nanostructures. 17/11.  
- Rafael Vilela de Oliveira, Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems, 
Dresden. Fractal signatures of chaotic advection in precipitation. 23/5.  
- Raúl Jiménez, Universidad Simón Bolívar, Venezuela. Sobre fenómenos críticos de la 
cooperación. 25/10.  
- Raúl Vicente, IMEDEA. Nonlinear dynamics and synchronization of bidirectionally 
coupled semiconductor lasers. 21/7.  
- Roberta Zambrini (SUPA, Department of Physics, University of Strathclyde, Glasgow 
G4 0NG, UK. ). Quasi-intrinsic angular momentum. 15/2.  
- Ryoichi Kawai Dept. of Physics, Univ. of Alabama at Birmingham. Fluctuations, 
Dissipation and the Jarzynski Equality. 19/12.  
- Simone Pigolotti, Niels Bohr Institute, University of Copenhaguen. The neutral theory 
of biodiversity and time predictions. 20/3.  
- Stefano Berti, Dipartimento di Fisica Generale, Universitá di Torino. Small scale 
statistics in viscoelastic turbulent flows. 23/3.  
- Xavier Castelló, IMEDEA. Dynamics of language competition: bilingualism and 
social structure effects. 16/5.  
 
Congressos: Organització 
 
- Casas, Montserrat; Serra, Llorenç. Correlations in quantum systems: quantum dots, 
quantum gases and nuclei. Correlations in quantum systems: quantum dots, quantum 
gases and nuclei. Palma de Mallorca. Del 26/9 al 30/9. 
- Matías, Manuel. Dynamics on Complex Networks and Applications (DYONET06). 
Max-Planck Institute for the Physics of Complex Systems, Dresden (Alemanya). Del 
6/2 al 3/3. 
- Pere Colet. Membre comitè Nonlinear Guided Waves and Their Applications. Membre 
del subcomitè "Dissipative systems and nonlinear atom optics". Del 6/9 al 9/9. 



- Toral, Raúl; Hernández-garcía, Emilio; Matías, Manuel. 1st Conference of the BioSim 
Network of Excellence (Cala Viñas, Mallorca). Del 6/10 al 8/10. 
 
Congressos: Conferències convidades 
 
- “Dissemination of culture” y “Models of Opinion spreading”. Dues conferències en 
DPG - Schools on Physics 2005 Dynamics of Socio-Economic Systems: A Physics 
Perspective, Bad Honnef ( Alemania). Del 18/9 al 24/9. 
- Casas, Montserrat. Fisher information and quantum states. II International Workshop 
on Fisher Information, Tucson, Arizona (USA). Del 22/4 al 29/4. 
- Eguíluz, Víctor M. Complex Networks I. Complex Systems: New Trends and 
Applications, Laredo (Spain). Del 5/9 al 9/9. 
- Matías, Manuel;. Excitability mediated by localized structures. 6th Crimean School 
and Workshop on Nonlinear Dynamics, Chaos, and Applications. Del 15/5 al 19/5. 
- Mulet, Josep; Balle, Salvador. Modeling and optimization of vertical-external-cavity 
surface-emitting semiconductor lasers for passive mode-locking. SPIE - Photonics 
Europe 2006, Estrasburg, França. Del 3/4 al 7/4. 
- Rozenfeld, Alex. Genetic Networks on Clonal Plants. Bio-Informatics Workshop 
(Leipzig University, Germany). Del 25/10 al 28/10. 
- San Miguel, Maxi. Sociophysics. Dos conferencias en “Complex Systems: New trends 
and applications”, Escuela de Verano, Laredo (Cantabria). Del 5/9 al 9/9. 
- San Miguel, Maxi. Models of consensus formation. “Games, networks and cascades”, 
Cornell Club at New York City, USA. Del 7/10 al 9/10. 
- San Miguel, Maxi. Dinámica de sistemas sociales: Modelos de consenso y transiciones 
orden-desorden. Jornadas Cientificas Física y Matemáticas”, Universidad de Valladolid. 
Del 15/12 al 16/12. 
- San Miguel, Maxi. Modelización matemática de los sistemas sociales. V Semana de la 
Ciencia Madrid 2005: La Convergencia de las Ciencias Naturales y Sociales, Círculo de 
Bellas Artes, Madrid. Del 15/11 al 15/11. 
- Scirè, A. Monolithic semiconductor ring lasers: design, experiments and applications. 
8th International Conference on Transparent Optical Networks Nottingham, United 
Kingdom. Del 18/6 al 22/6. 
- Scirè, A; Mirasso, C. R; Colet, P; San Miguel, M;. Two-mode dynamics in different 
semiconductor laser structures. SPIE, Semiconductor Lasers and Laser Dynamics II; 
Strasbourg. Del 4/4 al 7/4. 
 
Congressos: Comunicacions orals 
 
- Casas, M. Entropías condicionales y estados de dos qubits maximamente entrelazados. 
XXX Reunión Bienal de La Real Sociedad de Física. Grupo de Información Cuántica. 
Del 12/9 al 16/9. 
- Gomila, Damia; Colet, Pere. Excitability mediated by localized structures. Nonlinear 
Guided Waves and their Applications, Dresden (Alemanya). Del 6/9 al 9/9. 
- Hernandez-Garcia, E. ; Lopez, C. Excitability threshold for plankton in open flows. 1st 
Assembly of the Thresholds integrated project (Madrid). Del 14/2 al 14/2. 
- Hernandez-Garcia, Emilio. Networks of genetic relationship between clonal plants. 
Dynamics on Complex Networks and Applications (DYONET06 2nd week Seminar), 
Dresden, Alemania. Del 28/2 al 28/2. 
- Jacobo, Adrian; Colet, Pere; Scotto, Pierre; San Miguel, Maxi. Optical image and data 
processing with cavity type-II Second Harmonic Generation. Second 'Rio de la Plata' 



workshop on noise, chaos and complexity in Lasers and Nonlinear Optics. Del 5/12 al 
9/12. 
- Matías, Manuel;. Experimental study of imperfect phase synchronization in the forced 
Lorenz system. NDES2005 (IEEE Conference on Nonlineal Dynamics of Electronic 
Systems). Del 18/9 al 22/9. 
- Mulet, Josep. Analytical propagation of travelling waves in mode-locked vertical-
external-cavity surface-emitting diode lasers. Numerical Simulation of Optoelectronic 
Devices (NUSOD05), Berlin. Del 19/9 al 22/9. 
- Pérez, Toni; Mirasso, Claudio; Colet, Pere; Scire, Alessandro. All-optical Two-modes 
switching in Semiconductor Ring Lasers. SPIE Photonics Europe 2006. Strasbourg. 
France. Del 3/4 al 7/4. 
- San Miguel, Maxi; Eguíluz, Victor. Temes de feina a l’IMEDEA. Primera reunió de la 
xarxa temàtica nacional "Aplicaciones de la Física Estadística y No lineal a la Economía 
y las Ciencias Sociales". Del 20/10 al 21/10. 
- Scirè, A;. Technological challenges for CW operation of small-radius semiconductor 
ring lasers. SPIE, Semiconductor Lasers and Laser Dynamics II. Strasbourg. Del 4/4 al 
7/4. 
- Scirè, A; Mirasso, C. R; Colet, P; Perez, T;. All-optical two-mode switching in 
semiconductor ring lasers. SPIE, Semiconductor Lasers and Laser Dynamics II. Del 4/4 
al 7/4. 
- Tessone, Claudio Juan, Sciré, Alessandro; Toral, Raul; Colet, Pere. Global firing 
induced by noise or diversity in excitable media. 1st Conference of the BioSim Network 
of Excelence (Cala Viñas, Mallorca). Del 6/10 al 8/10. 
 
Congressos: Pòster 
 
- Jacobo, Adrian; Colet, Pere. Optical image and data processing with cavity type-II 
second harmonic generation. Nonlinear Guided Waves and their Applications, Dresden 
(Alemanya). Del 6/9 al 6/9. 
- Jacobo, Adrian; Colet, Pere; Matias, Manuel. Excitability Mediated by Localized 
Structures. Second "Rio de la Plata" workshop on noise, chaos and complexity in lasers 
and nolinear optics. Del 5/12 al 9/12. 
- Jacobo, Adrian; Gomila, Damià; Matias, Manuel A; Colet, Pere. Excitability mediated 
by localized structures. 4a reunió Xarxa Temática Dinámiques No Lineals d'Auto-
organització Espai-temporal (Barcelona). Del 1/2 al 3/2. 
- Komin, Niko; Toral, Raúl;. An Intestinal Drug Transport Model. IV Jornades de la 
Xarxa Temàtica Nonlinear Dynamics of Spatio-Temporal Selforganization. Del 1/2 al 
3/2. 
- Komin, Niko; Toral, Raúl;. A Hamiltonian formulation of a drug transport model. 1st 
Conference of the BioSim Network of Excellence (Cala Viñas, Mallorca). Del 6/10 al 
8/10. 
- López, Cristóbal; Hernández-garcía, Emilio; D'ovidio, Francesco; Isern-fontanet, 
Jordi; Garcia-lodona, Emilio. Transport and mixing in the Mediterranean sea: 
comparison between Okubo-Weiss and finite size Lyapunov exponents calculation. IV 
Jornades de la Xarxa Temàtica Nonlinear Dynamics of Spatio-Temporal 
Selforganization (Barcelona). Del 1/2 al 3/2. 
- López, Cristóbal; Hernández-garcía, Emilio; Sandulescu, Mathias; Feudel, Ulrike. 
Transport enhancement by the wake of an island. IV Jornades de la Xarxa Tematica 
Nonlinear Dynamics of Spatio-Temporal SelfOrganization (Barcelona). Del 1/2 al 3/2. 
- Rozenfeld, A. ; Eguíluz, V. E. ; Hernández-garcía, E. ; Matías, E. ; Duarte, C. M. ; 



Arnaud-haond, S. Network Approach to the Genetic Structure of Clonal Plants. IV 
Jornades de la Xarxa Temàtica Nonlinear Dynamics of Spatio-Temporal 
Selforganization (Barcelona). Del 1/2 al 3/2. 
- Scirè, A;. Linewidth of monolithic semiconductor ring lasers. SPIE, Semiconductor 
Lasers and Laser Dynamics II. Strasbourg. Del 4/4 al 7/4. 
- Serra, Llorenç. Rashba interaction in quantum wires with in-plane magnetic fields. 
Fundamental problems of mesoscopic physics: entanglement and coherence in 
nanoelectronics. Acquafredda di Maratea (cerca de Nápoles), Italia. Del 3/9 al 8/9. 
- Tessone, Claudio J. ; Sciré, Alessandro; Toral, Raúl; Colet, Pere. Global firing induced 
by noise or diversity in excitable media. 4a reunió Xarxa Temática Dinámiques No 
Lineals d'Auto-organització Espai-temporal (Barcelona). Del 1/2 al 3/2. 
 
Congressos: Assistència 
 
- Arrieta, J. ; Duarte, C. ; Jordi, T. ; Hernández-garcía, E. ; Morales-nin, B. ; Tovar, A. 
Eur-Oceans PIs meeting (Barcelona). Del 15/3 al 16/3. 
- Colet, Pere. Beyond the Horizon workshop on Security, Dependability and Trust, 
Brusel·les (Bèlgica). Del 12/10 al 12/10. 
- Colet, Pere. Reunión comité científico Fisica Estadística 2006, Granada. Primera 
reunion del comité científico de FisEs06. Granada. Del 2/12 al 2/12. 
- Colet; Pere. Nonlinear Guided Waves and their Applications, Dresde (Alemanya). Del 
9/9 al 9/9. 
- Duarte, C. M; Agustí, S. ; Marbà, N. ; Basterretxea, G. ; Sánchez, M. ; Vaquer, R. ; 
Echeveste, P. ; Martínez, L. ; Bacelar, F. S. ; Hernandez-Garcia, E. ; Sintes, T. ; 
Rozenfeld, A. ;. 1st Assembly of the Thresholds Integrated Project, Madrid. Del 14/2 al 
15/2. 
- Hernandez-Garcia, Emilio Komin, Niko Tessone, Claudio Toral, Raul. BioSim 
workshop (Potsdam, Germany). Del 24/4 al 25/4. 
- Hernandez-Garcia, Emilio. Dynamics on Complex Networks and Applications 
(DYONET06) , Dresden, Alemania. Attendance to the 2nd week Seminar. Del 27/2 al 
3/3. 
- Jacobo, Adrian. Second 'Rio de la Plata' workshop on noise, chaos and complexity in 
Lasers and Nonlinear Optics. Colonia de Sacramento (Uruguay). Del 5/12 al 9/12. 
- Toral, Raúl; Hernández-garcía, Emilio; Colet, Pere; Mirasso, Claudio R. ; Matias, 
Manuel A; Lopez, Cristobal; Jacobo, Adrian; Pérez, Toni; Amengual, Pau;. 4a reunió 
Xarxa Temática Dinámiques No Lineals d'Auto-organització Espai-temporal. 
Barcelona. Del 1/2 al 3/2. 
- Toral, Raúl; Hernández-garcía, Emilio; Matias, Manuel; Tessone, Claudio; Colet, 
Pere. 1st Conference of the BioSim Network of Excellence (Cala Viñas, Mallorca). 1st 
Conference of the BioSim Network of Excellence (Cala Viñas, Mallorca). Del 6/10 al 
8/10. 
- Xavier Castelló. DPG - School on Physics 2005 "Dynamics of Socio-Economic 
Systems: A Physics Perspective", Bad Honnef ( Alemanya). Del 18/9 al 24/9. 
 
Cursos i seminaris impartits en altres centres 
 
- Casas, Montserrat. Maximum entangled mixed states and the speed of quantum 
evolution, IFAE, Universitat Autònoma de Barcelona. Del 3/7 al 6/7. 
- Eguíluz, Víctor M. Structure and dynamics of complex networks. Ecole des HEC, 
Universite de Lausanne (Switzerland). Del 9/12 al 9/12. 



 
 
 
Estades i activitats realitzades en altres centres (assist. a cursos, ...) 
 
- Amengual Mari, Pau. Hasselt. Estància de col·laboració amb el Prof. Chris Van den 
Broeck. Del 27/8 al 31/10 
- Bacelar, Flora S. ; Hernandez-Garcia, Emilio. Institute for Environment and 
Sustainability, Joint Research Center of the European Commission (Ispra, Italia). Visita 
de investigació en el marc del projecte Thresholds. Del 12/5 al 12/5. 
- Casas, Montserrat. Reunión Campanya intercomparació zarza de Vigilància 
Radiològica Ambiental, Consejo de Seguridad Nuclear, Madrid. Del 24/5 al 25/5. 
- Emilio Hernandez-Garcia. School of Mathematical Sciences, University College 
Dublin. Colaboracion con Dr. Z. Neufeld. Del 29/8 al 2/9. 
- Jacobo, Adrian. Complex Systems: New Trends and Applications. Complex Systems: 
New Trends and Applications. Escuela de Verano. Laredo. Del 5/9 al 9/9. 
- Matías, Manuel;. Institut für Physik, Universität Potsdam. Del 10/6 al 18/6. 
- Pérez, Toni. Photonic Group. Humboldt-Universitaet zu Berlin Institut fuer Physik. 
Estancia de colaboración en proyecto común via Acciones Integradas. Del 19/2 al 6/3. 
 
Reunions de feina 
 
- Bacelar, Flora S. ; Colet, Pere; Hernandez-Garcia, Emilio. Reunió Stream 2 del 
projecte Thresholds (Ispra, Itàlia). Del 10/5 al 11/5. 
- Hernandez-Garcia, Emilio. BioSim Network of Excellence joint steering group 
meeting, Brusel·les. Del 9/9 al 9/9. 
- Hernandez-Garcia, Emilio. Reunion Stream 2 del proyecto Thresholds (Ispra, Itàlia). 
Del 15/11 al 16/11. 
 
Altres activitats 
 
- Juan J. Cerdà Pino. Director: Tomás Sintes. Lectura tesis doctoral: Polymer depletion 
driven colloids and polymer surface interactions., Del 23/9 al 23/9. 
- Colet, Pere. Conferència Divulgativa: Usos del Caos: Comunicacions secretes. 
Conferència divulgativa en el Institut d'Educació Secundaria Lluís Vivés, (Palma de 
Mallorca). Del 7/12 al 7/12. 
- Colet, Pere. Conferència divulgativa cicle Setmana de la Ciència: "Usos del Caos: 
Comunicacions secretes". Conferència divulgativa dintre del cicle Setmana de la 
Ciéncia. Institut d'Educació Secundaria Sant Josep Obrer (Palma de Mallorca). Del 
15/11 al 15/11. 
- Colet, Pere. Conferència divulgativa cicle Setmana de la Ciència: "Usos del Caos: 
Comunicacions secretes". Conferencia divulgativa dintre del Cicle Setmana de la 
Ciéncia. Insitut d'Educacio Secundaria de Santanyí (Mallorca). Del 14/11 al 14/11. 
- Marzena Ciszak. Lectura de tesis doctoral: Anticipated synchronization: numerical and 
theoretical study.. Del 13/6 al 13/6. 
- Matías; Manuel. Editorial Board Mathematical Biosciences and Engineering. Miembro 
del Editorial Board de la revista "Mathematical Biosciences and Engineering" 
http://math. asu. edu/~mbe. Del 1/1 al 31/12. 
- San Miguel, Maxi. Miembro del Consejo Editorial de The European Physical Journal 
D. Del 1/1 al 31/12. 



- Vicente Zafra, Raul. Lectura de tesis doctoral: Nonlinear dynamics and 
synchronization of bidirectionally coupled semiconductor lasers. Del 21/7 al 21/7. 
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11.3. Institut de Ciències de l’Educació 
 

SUMARI 
 

1. Unitat de Formació Inicial del Professorat. Curs per a l’obtenció del 
Certificat d’Aptitud Pedagògica i Seminari de Tutors 

 
2. Unitat de Formació Permanent 

 
2.1. Pla de Formació Permanent del Professorat no Universitari a Mallorca 

2.1.1. Jornades 2005-2006 
2.2. Pla de Formació a les Seus Universitàries 
2.3. Pla de Reciclatge i de Formació Lingüística i Cultural 

 
3. Unitat de Suport a la Investigació Educativa 

3.1. Seminari d’Orientadors i Orientadores 
3.2. Grup de Didàctica de Ciències Socials 
3.3. Grup de Treball FIPS. Didàctica de les Ciències 
3.4. Seminari General Secundària-Universitat 
3.5. Seminari Permanent d’Educació Artística 
3.6. Seminari de Didàctica de la Filosofia 
3.7. Seminari de Didàctica de l’Especialitat d’Anglès 
3.8. Programa DemoLab 

 
4. Unitat de Recerca i Innovació Educativa 

4.1. Convocatòria d’ajuts per a la millora de la qualitat de la docència 
4.2. Convocatòria d’ajudes a projectes d’investigació sobre la relació 

secundària-Universitat 
 

5. Pla d’Ajut a la Docència Universitària (PADU): Fem camí cap a Europa 
 
6. Programes d’acolliment i tutoria dels alumnes de la UIB 
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1. Unitat de Formació Inicial del Professorat. Curs per a l’obtenció del 
Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP) i Seminari de Tutors 

 
 
A. Estructura del CAP 
El CAP 2005-2006 manté el format del curs 2004-2005, en què es va remodelar 
per complet, amb algunes modificacions. 
 
El CAP 2005-2006 ha tingut una càrrega lectiva de 23 crèdits (230 hores), que 
s’han distribuït en dos cicles: 
 
Primer cicle acadèmic 
De 13 crèdits lectius (130 hores), en què s’han impartit les quatre matèries 
comunes: Psicologia de l’Educació (3 crèdits), Didàctica General (2,5 crèdits), 
Organització Escolar (1,5 crèdits), Atenció a la Diversitat (2 crèdits), i una 
d’específica: Didàctica Específica (4 crèdits). 
 
Atenent el nombre d’alumnes per especialitats establert a Mallorca, l’organització 
de la càrrega lectiva presencial s’ha agrupat en vuit grups per a les matèries 
comunes. Aquests grups han estat: Filologia; Ciències Socials A, Música i 
Educació Física; Ciències Socials B; Ciències Experimentals A (Física i Química, 
bàsicament); Ciències Experimentals B (Biologia i altres); Tecnologia ESO, 
Informàtica i Plàstica; Economia i Administració d’Empreses; Filosofia, 
Matemàtiques, Psicologia i Psicopedagogia. 
 
Aquestes assignatures han tingut un programa comú per a tots els grups, amb els 
apartats lògics de tots els programes ordinaris de la UIB: justificació, objectius, 
continguts, bibliografia bàsica i d’ampliació i avaluació. 
 
El nombre de didàctiques específiques ha estat de tretze, ja que alguns dels grups 
anteriors s’han desdoblat en funció del nombre d’alumnes. Les didàctiques 
específiques han estat: Filologia Catalana i Castellana, Filologia Estrangera, 
Ciències Socials A, Ciències Socials B, Ciències Experimentals A (Física i 
Química), Ciències Experimentals B (Biologia i Ciències Naturals), Filosofia, 
Matemàtiques, Psicologia, Música, Plàstica, Tecnologia ESO i Informàtica, 
Economia i Administració d’Empreses. 
 
La durada de les sessions teòriques (de cada mòdul) és d’una hora i trenta minuts. 
S’han impartit en horari d’horabaixa (tres dies per setmana) entre les 18 i les 21 
hores. 
 
Totes les classes s’han fet al campus de la UIB a Palma, a l’IES Josep Miquel 
Guàrdia a Menorca i a l’IES Sa Colomina d’Eivissa. 

 
Els alumnes, per ser avaluats, estan obligats a un 70 per cent d’assistència a les 
classes de cada matèria del cicle acadèmic. Si es compleix aquesta condició, 
l’alumne té dret a ser avaluat, en forma d’examen final o una altra fórmula 
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establerta a priori pel professorat en el programa de cada matèria. L’alumne té dues 
convocatòries, sempre que compleixi el 70 per cent d’assistència establert. 
 
Segon cicle: Pràcticum 
De 10 crèdits (100 hores), que inclou: l’estada en pràctiques docents en un centre 
de secundària i la realització del projecte memòria final. Aquestes 100 hores es 
poden dividir en: observació del centre (20 hores), observació del professor tutor 
(20 hores), observació d’altres professors de pràctiques (5-10 hores), planificació i 
col·laboració amb el tutor (15 hores), intervenció (10-15 hores), anàlisi de la 
pràctica docent (10-15 hores) i elaboració de la memòria (15 hores). 
 
L’adjudicació de tutors i centres s’ha fet intentant compatibilitzar les sol·licituds 
dels alumnes i la disponibilitat dels tutors. Aquest any acadèmic s’ha realitzat el 
seminari d’habilitació de tutors de pràctiques del CAP, gràcies a l’addenda del 
conveni de la Conselleria d’Educació i Cultura i la UIB. 
 
 
B. Dades del curs 2005-2006 
El nombre total d’alumnes matriculats ha estat de 362: 
 

Mallorca 309 
Menorca 23 
Eivissa  30 

 
Per especialitats els matriculats són els següents: 
 

Ciències Experimentals 83 
Ciències Socials 57 
Economia 32 
Educació Física 7 
Filologies 

  Estrangera: 10 
  Hispànica: 11 
  Catalana: 16 

37 

Matemàtiques 9 
Música 5 
Plàstica/Dibuix 7 
Psicologia 19 
Tecnologia ESO 38 

 
El curs ha tingut 52 professors (UIB i secundària) de primer cicle: 
 

Mallorca 
- AD 4 
- DG 5 
- OE 3 

34 
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- PE 6 
- DE 16 

Menorca 
- AD 1 
- DG 1 
- OE 1 
- PE 1 
- DE 8 

12 

Eivissa  
- AD 1 
- DG 1 
- OE 1 
- PE 1 
- DE 2 

6 

 
 
 
PDI de la Universitat (titulars i associats): 17 
Professorat de secundària: 35 
 
Han realitzat les pràctiques 335 alumnes, que han comptat amb el suport de 212 
tutors en un total de 58 instituts de les Illes. 
       IES 

Mallorca 43 
Menorca 7 
Eivissa  8 

 
Amb el suport de 14 coordinadors de pràctiques. 
 
Totals 

Alumnes 362 
Professors (1r cicle) 52 
Tutors  212 
Centres implicats 61 
PAS 5 

 
Avaluació final dels alumnes: 
 

Aptes 350 
No aptes 12 

 
 
 
C. Valoració del curs 
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La valoració global del CAP 2005-2006, en el segon any d’implantació del nou 
model, és positiva. Les novetats introduïdes l’any anterior i les millores 
efectuades aquest any, arran de les mancances detectades a les enquestes als 
estudiants i en el dia a dia, han permès realitzar un curs sense cap tipus d’incident 
acadèmic.  
 
El resultat de les enquestes efectuades tant als estudiants com al professorat és 
molt engrescador i, per tant, aquest nou format serà el que s’emprarà en cas que es 
duguin a terme futures edicions del curs per a l’obtenció del Certificat d’Aptitud 
Pedagògica. D’altra banda, enguany s’ha aconseguit mantenir una relació més 
estreta entre les classes teòriques i les pràctiques, fet que ha redundat en un 
benefici per als estudiants. De totes maneres, aquest és un dels aspectes que, per 
mor de l’elevada quantitat de persones implicades (professors de teoria i 
professors tutors), segurament encara són susceptibles de petites millores. 
 
Seminari d’habilitació de tutors de pràctiques de CAP 2005-2006 
 
Aquests seminaris formen part de les activitats de formació de professorat de 
secundària previstes a l’addenda cinquena del conveni de col·laboració 
Conselleria d’Educació-UIB. 
 
El seminari d’habilitació de tutors de CAP s’adreça a tot el professorat de 
secundària de centres públics interessat per exercir de tutors del cicle pràctic del 
CAP que no hagin fet la formació corresponent en cursos passats. 
 
El nombre d’inscripcions i la distribució per àrees de coneixement ha determinat 
l’organització de tres seminaris diferenciats: Palma A, Palma B i Manacor. 
 
Els seminaris han tingut una durada de 10 hores, distribuïdes en sessions de 
continguts: 

- Estructura i continguts del CAP (3 h) 
- Didàctica específica de les àrees del cicle teòric del CAP (2 h) 
- Metodologia i avaluació del cicle pràctic del CAP (3 h) 
- Elaboració del pla de pràctiques (2 h) 

 
Total de tutors inscrits: 177 
 
Per especialitats: 
 

Biologia i Geologia 17
Ciències Socials 22
Educació Física 8
Filosofia  6
Física i Química 23
Llengua Castellana 8
Llengua Catalana 11
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Llengua Estrangera 13
Matemàtiques 22
Música 5
Plàstica 2
Psicologia 8
Tecnologia 19
Tecnologia Administrativa 8

 
El seguiment i l’aprofitament del seminari ha estat bo. Els objectius d’informació 
prevists s’han assolit. Quant a la formació, també s’han aconseguit, tal com 
expressa el professorat participant. Aproximadament, el 50 per cent d’inscrits ha 
tingut alumnes al seu càrrec durant el curs acadèmic 2005-2006.  
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2. Unitat de Formació Permanent 
 

2.1. Pla de Formació Permanent del Professorat no Universitari a 
Mallorca 

 
L’Institut de Ciències de l’Educació ha disposat, aquest curs, d’una oferta 
formativa variada i de qualitat.  
 
Emmarcats dins l’oferta de formació permanent del professorat hi trobam 20 
cursos duts a terme durant el primer i el segon quadrimestres, a més de diferents 
jornades i altres cursos desenvolupats en col·laboració amb entitats i institucions 
externes, com ara l’Ajuntament de Manacor, l’Ajuntament de Pollença, diferents 
departaments de la UIB, l’Escola de Mallorquí de Manacor i la Conselleria 
d’Educació i Cultura. 
 
Els cursos de formació permanent del professorat que s’han fet són els següents: 
 
1r quadrimestre: 

1. Una mirada crítica a la televisió: com podem ajudar els alumnes a veure la 
televisió 

2. Curs teoricopràctic sobre estimulació del potencial infantil 
3. Tècniques i estratègies en el maneig de l’entrevista amb famílies (II) 
4. La cartografia automàtica com a eina de suport a la docència 
5. La dinàmica familiar i escolar inserida en el nin com a precursora del 

model social. 
6. El trastorn específic del llenguatge: formes clíniques, processos 

psicolingüístics implicats, factors causals, avaluació i intervenció 
7. Seminari escola-família: estratègies col·laboratives per a resolució de 

problemes a l’escola 
8. Trastorns pragmàtics de la comunicació i del llenguatge: avaluació i 

intervenció 
9. L’infant diabètic a l’escola 

 
2n quadrimestre: 

1. Memòria històrica i ensenyament a Mallorca 
2. Educació en valors mitjançant la metodologia activa 
3. Tècniques i metodologia en l’ensenyament d’anglès per a professors de 

secundària 
4. Tècniques i metodologia en l’ensenyament d’anglès per a professors de 

primària 
5. Multiculturalitat i infància 
6. L’infant celíac a l’escola. Vers la integració social dels celíacs 
7. L’activitat física i l’alimentació com a eina de salut a l’ambient de l’escola 
8. Introducció al mètode de l’accent 
9. Les possibilitats dels multimèdia i d’Internet en l’ensenyament de ciències 

experimentals i de la salut 
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2.1.1. Jornades 2005-2006 
 
A més dels cursos esmentats, al llarg d’aquest any acadèmic, l’ICE ha organitzat 
diferents jornades, les quals han comptat amb una bona acollida dels docents: 
 
Títol Dates Coordinació Matriculats
I Jornades 
d’Actualització de 
l’Espectre Autista. En 
el 25è aniversari del 
Centre Gaspar Hauser 

Del 14 al 
18/11/05 

Maribel Morueco, directora 
del Centre Gaspar Hauser, i 
Antoni Gomila, professor 
titular del Departament de 
Psicologia de la UIB 

187 

I Jornades sobre els 
Drets dels Menors i 
Mitjans de 
Comunicació Social 

Dies 15 i 
16/12/05 

Martí X. March, professor 
del Departament de 
Pedagogia i Didàctiques 
Específiques de la UIB 

127 

III Jornada sobre 
l’Ensenyament de les 
Ciències Socials a 
Secundària i Batxillerat 

Dia 
16/02/06 

Lina Moner, coordinadora 
del Grup de Didàctica de les 
Ciències Socials 

93 

II Jornades sobre el 
Sistema Educatiu a les 
Illes Balears 

Del 20 al 
23/03/06 

Jaume Oliver Jaume, 
professor de Didàctica i 
Organització Escolar a la 
UIB 

29 

 
A més, cal destacar que l’ICE, durant aquest curs acadèmic, ha organitzat i 
desenvolupat, conjuntament amb l’Observatori i el Comissionat per a la 
Convivència Escolar en els Centres Educatius de les Illes Balears, un curs de 50 
hores, titulat La Convivència Escolar a l’Ensenyament Secundari, dut a terme del 
27 de març a l’1 de juny de 2006, que ha tingut un total de 21 matriculats. 
 
D’altra banda, cal esmentar, també, els postgraus engegats per l’ICE: 

•  Especialista Universitari en Audició i Llenguatge (bienni 2005-2007), 
coordinat per Rosa Isabel Rodríguez i Eva Aguilar, ambdues, professores 
de la UIB, amb un total de 61 matriculats. 

•  Expert Universitari en Direcció de Centres Educatius (del 12/01 al 
09/06/06), coordinat per: Jaume Oliver Jaume, catedràtic d’EU 
d’Organització Escolar de la UIB; Ester Melero de Pablo, inspectora 
d’Educació; i Ángel Vázquez Alonso, director de l’Institut d’Avaluació i 
Qualitat del Sistema Educatiu de la Conselleria d’Educació i Cultura. 
Aquest postgrau ha tingut un total de 29 matriculats. 

 
 
 

Mallorca 
Nombre de cursos Nombre de 

professors 
Nombre 

d’alumnes 
Cursos anul·lats 

22 57 775 3 
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2.2. Pla de Formació a les Seus Universitàries (ICE-SAC) 

 
La Seu universitària d’Eivissa i Formentera i la Seu de Menorca han rebut durant 
l’any acadèmic 2005-2006 una seleccionada varietat de cursos, seminaris i 
activitats organitzats conjuntament pel Vicerectorat de Projecció Cultural i 
l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de les Illes Balears. 
 
Els cursos de formació permanent del professorat i de lliure configuració que 
s’han fet són els següents: 
 
Seu universitària de Menorca 
1r quadrimestre: 

1. Teatre per a futurs monitors 
2. Taller de cal·ligrafia medieval 
3. La filosofia dels darrers cinquanta anys 
4. La cartografia com a eina d’expressió geogràfica 
5. Curs de tècnica i reeducació vocal 
6. Un passeig per les constel·lacions. Curs d’introducció a la identificació i 

localització de les constel·lacions (I) 
7. Actuació davant els accidents infantils a la llar i a l’escola 
8. Curs d’història de la música 
9. Curs per afrontar l’estrès laboral i la síndrome d’esgotament professional 

(burnout) 
10. Òpera oberta 

 
2n quadrimestre: 

1. Arqueologia de Menorca: de la prehistòria a la romanització 
2. L’assetjament escolar (bullying): criteris i instruments d’avaluació i 

diagnòstic, tècniques d’intervenció 
3. Curs d’anglès per a professors pel que fa a l’elaboració de projectes 

europeus 
4. Curs d’història de la música (Maó) 
5. Curs teoricopràctic sobre estimulació del potencial infantil basat en el 

mètode Doman 
6. Immigració i interculturalitat 
7. La cartografia com a eina d’expressió geogràfica 
8. Les construccions rurals de pedra en sec. Un patrimoni oblidat i que s’ha 

de preservar (Ciutadella) 
9. Taller de cal·ligrafia medieval (Ciutadella) 
10. Teatre per a futurs monitors (Maó) 
11. Òpera oberta 
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Seu d’EIVISSA i Formentera 
1r quadrimestre: 

1. Teatre per a futurs monitors 
2. Immigració i interculturalitat 
3. Els consells insulars 
4. La cartografia com a eina d’expressió geogràfica 
5. Curs de tècnica i reeducació vocal 
6. Un passeig per les constel·lacions. Curs d’introducció a la identificació i 

localització de les constel·lacions (I) 
7. Actuació davant els accidents infantils a la llar i a l’escola 
8. Cinemacampus 
9. Òpera oberta 

 
2n quadrimestre: 

1. Curs de tècnica i reeducació vocal 
2. Curs per afrontar l’estrès laboral i la síndrome d’esgotament professional 

(burnout) 
3. Curs teoricopràctic sobre estimulació del potencial infantil (basat en el 

mètode Doman) 
4. Del cos a la paraula: l’explotació del teu instrument sonor 
5. L’assetjament escolar (bullying): criteris i instruments d’avaluació i 

diagnòstic, tècniques d’intervenció 
6. Somni i realitat: esperit i societat al centre europeu i a Espanya a principis 

del segle XX 
7. Taller de cal·ligrafia medieval 
8. Un passeig per les constel·lacions. Curs d’introducció a la identificació i 

localització de les constel·lacions (II) 
9. Òpera oberta 
10. Cinemacampus 
 
 

Menorca 
Nombre de cursos Nombre de 

professors 
Nombre 

d’alumnes 
Cursos anul·lats 

20 44 135 9 
 

Eivissa 
Nombre de cursos Nombre de 

professors 
Nombre 

d’alumnes 
Cursos anul·lats 

17 40 245 1 
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2.3. Pla de Reciclatge i de Formació Lingüística i Cultural 
 
El Pla de Reciclatge i Formació Lingüística i Cultural ofereix als docents 
d'educació infantil, primària i secundària la possibilitat d'aconseguir la titulació en 
matèria de llengua catalana que requereix la Conselleria d'Educació i Cultura per 
exercir la docència en aquests nivells en l'àmbit de la comunitat autònoma de les 
Illes Balears. 
 
En funció del nivell educatiu en el qual exerceixen la docència, aquests 
professionals han d'estar en possessió d'un d'aquests títols: 
 

•  Professorat d'educació infantil i primària: certificat de capacitació per a 
l'ensenyament en i de llengua catalana a l'educació infantil i primària 
(CCIP). Inclou les assignatures següents: Llengua I, Llengua II, Geografia, 
Història, Literatura i Metodologia General de l'Ensenyament de la Llengua 
Catalana. 

 
•  Professorat d'educació secundària: certificat de capacitació per a 

l'ensenyament en llengua catalana a l'educació secundària (CCS). Inclou 
Llengua I, Llengua II i un Seminari de Llenguatge Específic 
(Tecnicocientífic, Humanitats o Juridicoadministratiu), o bé Seminari de 
Tractament de Llengües en el Currículum (exclusiu per als llicenciats en 
Filologia). 

 
Les assignatures Llengua I i Llengua II són comunes a tot l'alumnat, amb 
independència del nivell educatiu en el qual exerceixen la docència. Les altres 
assignatures incloses en cada certificat van destinades bé als docents d'educació 
infantil i primària (Geografia, Història, Literatura i Metodologia), bé als de 
secundària (seminaris). 
 
A més d'aquestes assignatures, els alumnes no catalanoparlants de qualsevol nivell 
educatiu tenen la possibilitat de cursar Coneixements Bàsics de Llengua, nivell no 
obligatori, que ofereix suport afegit a l'alumnat que presenta dificultats a l'hora 
d'expressar-se oralment en català. 
 
Els alumnes diplomats en Magisteri, en possessió del CCIP, a més, poden optar, 
mitjançant la superació de les proves lliures de Llengua III i Didàctica II, al títol 
de Professor de Llengua Catalana. 
 
El Pla de Reciclatge preveu dues vies d'accés a la titulació: els cursos oficials i les 
proves lliures. Ambdues modalitats formatives inclouen dues convocatòries. 
Aquest any acadèmic 2005-2006 les dades clau dels nostres estudis han estat: 
 
Les assignatures incloses al títol de Professor de Llengua Catalana només 
apareixien a l'oferta lliure i l'alumnat que hi estava interessat només hi podia 
accedir mitjançant aquesta modalitat formativa. 
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Alumnat oficial 
Matrícula Exàmens de la 1a 

convocatòria 
Publicació de 
resultats 1a 

convocatòria 

Exàmens de la 2a 
convocatòria 

Publicació de 
resultats 2a 

convocatòria 
Del 10 al 26 
d'octubre de 

2005 

Llengua I: dimarts, 4 
d'abril 

Llengua II: dijous, 6 
d'abril 

11 de maig Llengua I: 04-09-
06 

Llengua II: 06-09-
06 

12 de setembre 

 
Alumnat lliure 

Matrícula Exàmens de la 1a 
convocatòria 

Publicació de 
resultats 1a 

convocatòria 

Exàmens de la 2a 
convocatòria 

Publicació de 
resultats 2a 

convocatòria 
Del 10 al 26 
d'octubre de 

2005 

Llengua I: dimarts, 4 
d'abril 

Llengua II: dijous, 6 
d'abril 

11 de maig Llengua I: 07-09-
06 

Llengua II: 08-09-
06 

12 de setembre 

 
La xifra total de matrícules corresponents a la modalitat oficial ha estat de 1.866, 
que s'han distribuït de la manera següent: 
 
Matrícula oficial 2005-2006 

Assignatura Mallorca Menorca Eivissa Formentera Total 
CBL 37 0 4 0 41 

Llengua I 155 10 14 2 181 
Llengua II 495 31 83 7 616 
Geografia 54 8 28 1 91 
Història 51 8 28 1 88 

Literatura 53 9 24 1 87 
Metodologia 46 7 25 1 79 

S. Humanitats 285 25 25 339 
S. Tecnicocient. 189 18 21 228 
S. Juridicoadm. 43 3 10 

 
4* 

56 
S. Llengües 37 4 16 3 60 

Total 1445 123 278 20 1.866 
 

* Els alumnes dels seminaris de Formentera estan sumats al total del Seminari d'Humanitats. 
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Quant a la modalitat lliure, hem tingut 981 matrícules. 
 
Matrícula lliure 

Assignatura Mallorca Menorca Eivissa Total 
CBL 19 1 2 22 

Llengua I 111 17 18 146 
Llengua II 375 26 101 502 
Llengua III 12 9 4 25 
Geografia 2 2 2 6 
Història 1 2 2 5 

Literatura 1 2 0 3 
Metodologia 5 2 0 7 
Didàctica II 24 9 3 36 

S. Humanitats 71 6 20 97 
S. Tecnicocient. 58 8 11 77 
S. Juridicoadm. 13 0 7 20 

S. Llengües 24 2 9 35 
Total 716 86 179 981 

 
El total de matrícules corresponents a l'any acadèmic 2005-2006 és de 2.847. 
 
Matrícula global (oficial + lliure) 

Assignatura Mallorca Menorca Eivissa Formentera Total 
CBL 56 1 6 0 63

Llengua I 266 27 32 2 327
Llengua II 870 57 184 7 1.118
Llengua III 12 9 4   25
Geografia 56 10 30 1 97
Història 52 10 30 1 93

Literatura 54 11 24 1 90
Metodologia 51 9 25 1 86
Didàctica II 24 9 3   36

S. Humanitats 356 31 45 4 436
S. Tecnicocient. 247 26 32   305
S. Juridicoadm. 56 3 17   76

S. Llengües 61 6 25 3 95
Total 2161 209 457 20 2.847

 
 



 
 

Edifici Sa Riera  Tel.: 971 172 408 
C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2 Fax: 971 172 401 
07122 Palma (Illes Balears) Web: www.uib.es/ICE 

3. Unitat de Suport a la Investigació Educativa 
 
L’ICE abraça tot un seguit de grups d’investigació i seminaris que, al llarg del 
curs, han dut a terme reunions periòdiques establint uns objectius de recerca i 
creant grups i espais de discussió dels quals han resultat conclusions i accions 
molt favorables i positives. 
 
El Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (POTU) ha estat un espai de 
reflexió i treball en el qual professionals de diferents camps han treballat de 
manera coordinada. Aquests mateixos professionals s’han anat diversificant per 
temàtiques i especialitats i, conjuntament, han creat seminaris d’investigació 
centrats en les matèries d’estudi concretes que més suscitaven el seu interès. 
 
En definitiva, l’ICE ha impulsat i donat suport a tot un seguit d’unitats per a la 
investigació educativa, com ara: 
 

•  Seminari d’Orientadors i Orientadores 
•  Grup de Didàctica de les Ciències Socials 
•  Grup de Treball FIPS. Didàctica de les Ciències 
•  Seminari General Secundària-Universitat 
•  Seminari Permanent d’Educació Artística 
•  Seminari de Didàctica de la Filosofia 
•  Seminari de Didàctica de l’Especialitat d’Anglès 
•  Programa DemoLab 

 
3.1. Seminari d’Orientadors i Orientadores 

 
Antecedents 
 
El Seminari d’Orientadors i Orientadores, emmarcat en el Programa d’Orientació 
i Transició a la Universitat (POTU), ha desenvolupat les seves activitats durant el 
curs 2005-2006 com a continuació de les realitzades durant els cursos 2003-2004 i 
2004-2005. Ha mantingut part dels components de la primera edició del seminari, 
amb els afegitons de persones que treballen en centres privats i concertats (La 
Salle, Sant Josep Obrer, Monti-sion). 
 
Objectius 
 
1. Analitzar la situació actual pel que fa a les funcions de l’activitat orientadora en 
centres de secundària i a la Universitat. 
2. Participar en el Programa d’Orientació i Transició a la Universitat, col·laborant 
en l’assoliment dels seus objectius. 
3. Definir vies de col·laboració entre orientadors/es i la Universitat. 
4. Proposar a les institucions competents iniciatives en relació amb l’orientació i 
la transició d’alumnes i conèixer altres activitats, iniciatives i recursos d’agents 
orientadors dependents de diverses institucions. 
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Membres: Rosa Maria Binimelis Henares, Francesca Simonet Mateu, Genoveva 
Marí Torres, Magdalena Palliser Mayol, Nicole Segura López, Lola Burgos 
Fernández, Margalida Navarro Alorda, Fernanda Martínez-Viademonte Nieto, 
Alejandro Río Carreras, Catalina Vallespir Aguiló, Teresa Adame Obrador, 
Antonino García de Dios Trullenque, Miquel Cànovas Martínez, Antònia M. 
Magraner Rullan, Margalida Mas Barceló, Lluc Mas Pocoví, Miquel Rayó Ferrer. 
 
Proposta de continuïtat 
 
Es proposa la continuació del seminari per al curs 2006-2007, incorporant-hi 
algun representant de l’àrea de formació i orientació laboral dels cicles formatius. 
 
Documentació elaborada i/o presentada a discussió 
 

•  Projecte d’investigació «Expectatives de l’alumnat de 2n cicle d’ESO de 
les Balears en relació amb els estudis universitaris. Una aproximació», 
dirigit per Teresa Adame Obrador. 

•  Material «Qui fa què». 
•  Material divers de l’Ajuntament de Palma. 
•  PowerPoint de les conferències de motivació universitària del POTU. 
•  Articles i altres documents relacionats amb el tema. 
•  Recordatoris dels continguts tractats en cada reunió. 

 
Possibles temes de treball en cas de continuïtat del seminari durant el curs 
2006-2007 
 

 Influència del procés de convergència amb l’espai europeu d’educació 
superior en l’educació secundària. 

 Col·laboració amb la Conselleria d’Educació i Cultura en la preparació de 
la jornada d’orientació vocacional adreçada a orientadors i orientadores de 
centres d’educació secundària. 

 Proposta en relació amb recursos i materials d’orientació vers els estudis 
superiors per a alumnes de primer i segon cicle d’ESO. 

 Convocatòria de reunions de treball específic per a orientadors i 
orientadores a les illes de Menorca, Eivissa i Mallorca sobre temes 
relacionats amb les finalitat del POTU. 

Col·laboració amb el Servei d’Informació de la UIB en la preparació de les 
reunions informatives a orientadors i orientadores (La Universitat us Informa) i, 
com a novetat, a tutors i tutores de segon de batxillerat. 
 

3.2. Grup de Didàctica de les Ciències Socials 
 
Activitat duta a terme de l’11 d’octubre de 2005 al 16 de maig de 2006: 
 
Línies de treball: 
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1. Intercanvi d’experiències sobre la pràctica docent dels/les membres integrants 
del grup per potenciar i millorar la pròpia docència de l’àrea. 
2. Posar en contacte el professorat de l’àrea per, a més d’intercanviar experiències, 
possibilitar una reflexió i un contrast d’idees. 
3. Establir vincles d’intercanvi acadèmic amb el professorat d’Universitat per 
configurar un espai d’actualització i opinió que pugui ser tingut en compte per les 
autoritats educatives a l’hora de decidir canvis en el nostre currículum de l’àrea. 
4. Possibilitar el contacte amb altres grups semblants de la resta de l’Estat 
espanyol. 
5. Aprofundir en la nostra pràctica docent possibilitant la publicació d’articles i 
experiències i la possible impartició de cursos de formació permanent. 
6. Organització de la Jornada de Didàctica. 
 
Membres: Juli Jurado Gallardo, Immaculada Nadal, Gabriel Alomar Serra, Ana 
Bela Trufero, Jordi Pons, Hermínia Rosell, Laura Aguiló Payeras, Catalina Moner 
Mora. 
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3.3. Grup de Treball FIPS. Didàctica de les Ciències 
 
Activitat duta a terme del 6 d’octubre de 2005 al 20 de juny de 2006: 
 
Durant el present curs, el Grup FIPS ha continuat desenvolupant el projecte 
d’investigació «Avaluació de l’adquisició de procediments científics per alumnes 
de 4t d’ESO i 2n de batxillerat a les Illes Balears. La seva relació amb els 
requeriments dels estudis superiors». Aquest projecte d’investigació fou aprovat 
per la comissió avaluadora corresponent amb data 27 de juliol de 2004.  
 
Membres: Antonio Casero Martínez; Albert Catalán Fernández (coordinador); 
Miquel Catany Escandell; Guillem Far i Reynés; Pere Palou Mas; Miquel Palou 
Sampol; Catalina Ponsell Vicens; M. Antònia Soberats Sagreras; Guillem Ramon 
Pérez de Rada; Agustí Vergés Aguiló. 
 
 
Objectius 

Els objectius específics de la investigació són els següents: 

1. Elaborar un instrument que permeti conèixer el grau d’adquisició de 
procediments científics bàsics per part dels alumnes de 4t d’ESO, en les 
matèries de Biologia i Geologia, i de Física i Química. 

2. Elaborar un instrument que permeti conèixer el grau d’adquisició de 
procediments científics avançats per part d’alumnes de 2n de batxillerat.  

3. Esbrinar el grau d’adquisició dels procediments científics bàsics per part 
de l’alumnat de 4t d’ESO. 

4. Esbrinar el grau d’adquisició dels procediments científics avançats per part 
de l’alumnat de batxillerat. 

5. Identificar els requeriments bàsics quant a procediments científics que es 
plantegen des dels estudis universitaris de ciències de la UIB. 

6. Determinar el grau de coherència entre els objectius procedimentals 
assolits a 2n de batxillerat i les demandes generals plantejades en aquest 
terrenys pels estudis universitaris de ciències. 

 
Previsions per al curs 2006-2007 

El projecte d’investigació aprovat inicialment incloïa les tasques corresponents a 
l’elaboració de les proves d’avaluació, i es va reservar per a un segon any 
 pendent d’aprovació  el treball de camp (presentació de proves a la mostra 
d’alumnes, recollida i síntesi de resultats, interpretació i conclusions).  

Com s’ha indicat, les tasques previstes per al primer any s’han desenvolupat en 
dos (2004-2005 i 2005-2006). Per tant, es demana a l’ICE l’aprovació de la 
segona fase del projecte, que serà desenvolupada durant el curs 2006-2007, amb 
una dotació complementària que permeti finalitzar les tasques previstes.  
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3.4. Seminari General Secundària-Universitat 
 

Reunions realitzades 
1. 29 de novembre de 2005 
2. 14 de febrer de 2006 
3. 14 de març de 2006 
4. 9 de maig de 2006 
5. 6 de juny de 2006 

 
El Seminari General Secundària-Universitat és format per un grup de professors 
d’aquests dos nivells que analitza i valora la informació disponible, i proposa 
iniciatives per millorar el coneixement la coordinació acadèmica entre l’educació 
secundària i la Universitat. 
 
El seminari general es desenvolupa des del curs 2003-2004 en col·laboració amb 
l’ICE de la UIB, en el marc del Programa d’Orientació i Transició a la Universitat 
(POTU) 
 
Objectius 
 
•  Realitzar anàlisis sobre la problemàtica general de la coordinació secundària-
UIB.  
•  Definir vies de col·laboració entre el professorat de secundària i d’Universitat. 
•  Proposar o valorar iniciatives relacionades amb l’orientació i la informació als 
alumnes de secundària, com també la transició, l’acolliment i el suport durant els 
estudis universitaris. 
•  Generar propostes de treball comunes per als seminaris específics.  
•  Proposar o valorar iniciatives de recerca relacionades amb l’orientació 
acadèmica i professional, la selecció i l’adquisició de competències bàsiques, la 
transició i l’acolliment a la Universitat, etc.  
•  Valorar tècnicament iniciatives, propostes, normativa, etc., relacionades amb 
la coordinació entre els dos nivells educatius. 
•  Col·laborar en l’organització periòdica de les Jornades Secundària-Universitat 
i altres iniciatives que facilitin la comunicació i el treball conjunt del professorat 
dels dos nivells educatius 
 
Components 
Coordinador: Albert Catalán (POTU) 
Agustí Vergés, Joan Frau, Lina Moner, Rosalia Bilbao, Jaume Casasnovas, 
Bartomeu Abrines, Pilar Romera, Maria Juan, Eusebi Riera, Teresa Alorda, Carles 
Mulet, Catalina Servera, Miquel Roca, Alfons Sard, Miquel Rayó, Rosa Rosselló, 
Joana Coll, M. Neus Torres. 
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3.5. Seminari Permanent d’Educació Artística 
 
En un context en què la legislació sobre educació artística ha sofert molts canvis, 
on és difícil trobar professors d’Educació Plàstica amb una sòlida formació 
pedagògica, on hi ha una manca de coincidència de criteris en avaluació, es va 
crear un grup de treball format per professionals de diversos camps. 
 
Objectius: 
  Saber quins són els trets propis de l’avaluació en l’educació artística-plàstica 
  Revisar els criteris avaluadors en educació visual i plàstica 
  Cercar un criteri que englobi la diversitat de les aules actuals, atenent la 
diversitat i els conflictes preexistents a l’hora d’avaluar l’àrea de plàstica i visual 
  Trobar les claus essencials per iniciar el procés d’avaluació 
  Reflexionar sobre els valors subjectius de l’art i la figura del professor artista 
respecte a l’avaluació de determinats exercicis, treballs i projectes 
  Trobar punts en comú en les diferències existents a l’hora d’avaluar 
  Evidenciar els criteris d’avaluació en les diferents matèries vinculades a 
l’educació artística 
 
Membres: 
  Alfons Sard: coordinador 
  Iolanda Adrover 
  Mireia Margenat 
  Jordi Pallerés 
  Teresa Reche 
  Encarna Téllez 
 

3.6. Seminari de Didàctica de la Filosofia 
 
Es pretén a través del Seminari intercanviar coneixements i informacions sobre 
recursos, bibliografia, etc., relacionats amb la didàctica de la filosofia. També la 
reflexió col·lectiva sobre la funció social de la filosofia i sobre el sentit i els 
objectius de la filosofia a la secundària. Així mateix el Seminari neix amb vocació 
de ser una via útil per fer un seguiment de les dificultats plantejades amb la 
reforma dels plans d’estudis a les assignatures filosòfiques i de les alternatives 
presents tant a l’Estat espanyol com en altres d’europeus. La finalitat de l’activitat 
no sols ha de consistir en el perfeccionament dels participants, sinó que es pretén 
poder obtenir resultats que es puguin fer arribar al conjunt del professorat de 
Filosofia. El seminari ha de ser també una eina per establir ponts entre el 
professorat de Filosofia de la secundària i el de la Universitat. 
 
Components: 
Alzamora Palacios, Joan Carles;  
Corral Giménez, Jesús;  
Crespí Monserrat, Antoni;  
Cuquerella Caplliure, Mercè;  
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Jaume Campaner, Miquel;  
Llauradó Pons, Josep M.;  
Marina Miguel, J. Antonio, professor associat de la UIB;    
Mascaró Crespí, Pere A.  
Muntaner Aguilar, Rosa;  
Montserrat Soler, Creu;  
Olives Fernández, Carles;  
Pujades Torres, Lluís, professor associat de la UIB; 
Riera Guilera, Eusebi, membre del Seminari General Secundària-Universitat  
Sierra Ferrer, Carme;  
Traverso Ponce, Josep M. 
 
 

3.7. Seminari de Didàctica de l’Especialitat d’Anglès 
 
Durant el curs escolar 2005-2006 un grup de professorat de secundària i la 
Universitat d’anglès es va constituir com a seminari, a instàncies del coordinador 
del programa POTU a la UIB. 
 
Els objectius d’aquest seminari han estat: 
 
  Fomentar la relació entre Universitat i educació secundària 
  Tractar sobre qüestions de caire general 
  Reflexionar sobre la didàctica específica de l’anglès 
  Produir opinió i recerca 
 
Els membres d’aquest seminari són: 
 
Joana Salazar Noguera 
Maria Pilar Romera Ciria 
Ana Savedra Chia 
María del Camino Revilla Rabanal 
Francesc Planells Ribas 
Maria Loredo Fernández 
Ricard Sánchez Lange 
Antoni Rosselló Nadal 
Maria Magdalena Pons Crespí 
 

3.8. Programa DemoLab 
 
El programa DemoLab és una iniciativa de la Facultat de Ciències de la UIB que 
es desenvolupa en el marc del Programa d’Orientació i Transició a la Universitat 
(POTU) de la UIB i la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes 
Balears.  
 
El seu objectiu principal és promoure els estudis de caire científic entre l’alumnat 
d’educació secundària i consisteix en la realització d’un conjunt d’activitats 
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pràctiques relacionades amb els continguts científics de quart curs d’ESO i de 
primer curs de batxillerat. 
Ha coordinat el programa el doctor Enrique Gómez Benito de Valle, adscrit a la 
Direcció General d’Universitat. 
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4. Unitat de Recerca i Innovació Educativa 
 

4.1. Convocatòria d’ajuts per a la millora de la qualitat de la 
docència 

Des de l’any acadèmic 2002-2003, el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica, amb 
la col·laboració de l’Institut de Ciències d’Educació, duu a terme una convocatòria 
d’ajuts per a la millora de la qualitat de la docència. Aquesta convocatòria té com 
a objectiu aconseguir estimular les activitats del professorat universitari quant a la 
millora de la seva tasca docent, per renovar i millorar les metodologies emprades 
en el procés d’ensenyament-aprenentatge i adaptar-les a les exigències actuals de 
l’espai europeu d’educació superior, com també aconseguir una millor 
coordinació de les matèries. 

Actualment, l’adaptació de la docència i de les matèries a l’estructura de les 
titulacions de l’espai europeu d’educació superior (EEES) és un dels grans reptes 
als quals s’enfronta la comunitat universitària; per tant, des del Vicerectorat 
d’Ordenació Acadèmica es creu que és el moment de potenciar i promoure 
iniciatives i actuacions del professorat de la UIB per introduir les característiques 
de l’EEES en la pràctica docent. És el moment d’afavorir l’articulació tant 
d’accions individuals com, sobretot, conjuntes en el marc dels ajuts per a la 
millora de la docència en relació amb la concreció d’actuacions d’adaptació, tant 
d’aspectes metodològics com de coordinació, que representin activitats noves i 
d’experimentació dels requisits i circumstàncies del model de Bolonya. 
 
 
Nre. total de projectes 
presentats 

Nre. total 
d’investigadors 
participants 

Dotació econòmica 
concedida 

20 86 15.000 
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4.2. Convocatòria d’ajudes a projectes d’investigació sobre la 

relació secundària-Universitat 
 
Des de fa anys, i des de diversos àmbits, es planteja la necessitat d’establir o 
millorar l’articulació i la cooperació entre els nivells de l’educació secundària i 
l’ensenyament universitari, per facilitar l’orientació i la transició de l’alumnat 
entre ambdós nivells i, en definitiva, incrementar la proporció de ciutadans i 
ciutadanes amb formació superior.  

L’assoliment d’aquest objectiu requereix, juntament amb altres possibles mesures, 
l’obertura i el suport d’unes línies d’investigació el resultat de les quals permeti 
fonamentar polítiques sectorials, com també el disseny i la realització de 
programes orientats a la meta esmentada.  

Com a resposta a aquesta necessitat, l’ICE de la Universitat de les Illes Balears, 
amb el suport i col·laboració dels vicerectorats d’Estudiants i Investigació i 
Política Científica, ha considerat convenient obrir una convocatòria d’ajuts a 
projectes d’investigació sobre la relació educació secundària-Universitat. Aquesta 
convocatòria té com a finalitat estimular les activitats d’investigació dutes a terme 
per equips investigadors constituïts per professorat de la Universitat i professorat 
de secundària que ajudin a millorar la coordinació acadèmica entre els dos nivells 
d’estudis, o a orientar els processos de transició, inserció i suport a la Universitat. 

 
 
Nre. total de projectes 
presentats 

Nre. total 
d’investigadors 
participants 

Dotació econòmica 
concedida 

4 51 5.550 
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5. Pla d’Ajut a la Docència Universitària (PADU): Fem camí cap a 
Europa 
 

En el present curs acadèmic i atès l’èxit obtingut durant el curs acadèmic anterior, 
hem continuat oferint activitats emmarcades dins el PADU.  
 
El curs va començar amb la desena activitat. La relació d’activitats dutes a terme 
durant aquest curs acadèmic han estat les següents: 
 

1. Com podem millorar la nostra docència (repetició) 
2. El lideratge institucional en el procés de convergència europea 
3. Elaboració de la guia docent en el marc de la convergència europea 
4. L’acció tutorial. Curs destinat a conèixer estratègies que permetin millorar 

la tutoria 
5. L’avaluació de l’alumnat 
6. L’escriptura com a eina docent 
7. Introducció a les competències socioprofessionals dels estudiants 

universitaris 
 

Total de 
matriculats 

Llista d’espera Aptes No aptes 

298 48 248 55 
 
Préstec de DVD de les sessions realitzades: 
 
Com podem millorar la nostra docència (repetició) 
Professor: Francesc Ibernon, Universitat de 
Barcelona 
 

31 

Elaboració de la guia docent en el marc de la 
convergència europea 
Professor: Miguel Zabalza, Universitat de Santiago 
de Compostel·la 

25 
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6. Programa d’acolliment i tutoria dels alumnes de la UIB 

 
 
L’any acadèmic 2005-2006 es varen dur a terme per primera vegada les jornades 
d’acolliment a l’alumnat nouvingut. Aquestes jornades d’acolliment organitzades 
per cada facultat o escola, amb el suport de l’Institut de Ciències de l’Educació i 
el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica, es varen dur a terme durant la setmana 
prèvia a l’inici del curs acadèmic, és a dir, del dia 26 de setembre al dia 4 
d’octubre.  

 
Les Jornades d’Acolliment tenen com a objectius primordials donar la benvinguda 
a tots els grups de primer curs i oferir-los un conjunt d’informacions bàsiques i 
d’utilitat per incorporar-se a les activitats universitàries. La informació difosa 
entre els alumnes, els trets generals de la UIB, els serveis principals, els serveis a 
disposició de l’alumnat o les possibilitats de participació en la vida universitària: 
les jornades no es limitaren a l’aspecte estrictament acadèmic. Alhora, es 
mostraren recursos, estratègies i tècniques per facilitar la transició d’aquests 
alumnes a la Universitat, etc. Tot això, amb els objectius principals de facilitar la 
integració a la vida universitària i de millorar l’aprenentatge i el rendiment dels 
alumnes. 
 
A les Jornades d’Acolliment hi varen assistir un nombre aproximat de 450 
alumnes nouvinguts, i hi col·laboraren i participaren la majoria dels serveis de la 
Universitat i de les facultats i/o escoles. 



11.4. Fundació General de la Universitat de les Illes Balears 

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 en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en 
especial a la Universitat de les Illes Balears, entenent que són activitats fonamentals de 
l’educació integral de la persona, i que puguin contribuir a millorar la societat en la qual 
es troba la Fundació, dirigida a persones que de manera eventual o permanent es 
relacionen amb la Universitat i hi viuen. En particular, les activitats han de contribuir a 
establir vies de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i les institucions del 
seu entorn econòmic, social i geogràfic.» 

Per 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 les activitats que puguin contribuir a la realització dels 
objectius principals.  

3. Potenciar sinergies en l’ús social d’instal·lacions de la Universitat en la línia dels 
objectius de la Fundació, especialment pensant a facilitar l’accés a l’esport de 
col·lectius necessitats per raons econòmiques, de minusvalideses i altres. 

 

a. Residència d’Estudiants Bartomeu Rosselló-Pòrcel  

La Residència d’Estudiants ha tingut una ocupació del cent per cent a les 97 habitacions 
individuals durant el curs 2005-2006. Han estat ocupades per estudiants de la 
Universitat. 

Les habitacions dobles han rebut visites d’estudiants dels programes d’intercanvi 
signats per la UIB, a més d’estades de professors visitants (nacionals i estrangers) i 
altres convidats de la UIB. 

A l’estiu de 2006 la Residència ha rebut visites del programa d’intercanvi de vacances 
del PAS, dos grups nombrosos d’estudiants d’anglès i esports procedents de tot l’Estat 
espanyol (Forenex), professors doctorands estrangers, estades de grups i clubs esportius, 
i estudiants d’ensenyament secundari procedents d’Escòcia que assisteixen a cursos 
d’espanyol per a estrangers. 



Les principals millores en les infraestructures i els serveis de la Residència durant el 
curs 2005-2006 han estat les següents: finalització del procés d’implantació del sistema 
integrat de qualitat, medi ambient i prevenció de riscs laborals per mantenir la 
certificació del sistema de gestió mediambiental de la FuGUIB segons la norma ISO 
14001 i obtenir la certificació de qualitat segons la norma ISO 9001, adquisició de 
mobles per a les habitacions segons les necessitats de l’estiu i adquisició d’altre 
mobiliari per a les zones comunes, adquisició d’una nova centraleta telefònica que dóna 
servei a les habitacions, renovació de la porta principal d’entrada a l’edifici, adquisició 
de nous equips informàtics per a l’aula informàtica, renovació de l’equipament de cuina 
per al servei de menjador, elaboració de la nova pàgina web de la Residència 
(www.residenciauib.es), patrocini de la participació dels residents en les lligues 
esportives de la UIB, oferta als residents de la segona convocatòria pública de beques de 
col·laboració en tasques de la Residència i patrocini d’activitats culturals per als 
residents. 

 

b. Instal·lacions esportives. CampusEsport 

 
Un any més CampusEsport ha obert les instal·lacions i els serveis esportius de la 
Universitat de les Illes Balears i ha organitzat una gran varietat de cursos i activitats 
dins i fora de les instal·lacions esportives.  
 
La consecució d’un servei de qualitat, compromès amb el medi ambient i la societat, ha 
estat l’eix al voltant del qual hem programat i realitzat la nostra tasca. Volem destacar 
les millores produïdes a les pistes de pàdel, amb la substitució de les tanques antigues 
per unes de noves, més resistents i de millor qualitat. Amb la construcció d’uns nous 
habitacles de dutxes, d’ús individualitzat, com també la instal·lació de mampares en 
dutxes i vestidors, aconseguim donar solució a una problemàtica reiterada any rere any: 
el descontent de socis i usuaris per la poca privacitat i intimitat que els conferien aquests 
espais. Fem ressaltar també la instal·lació d’un descalcificador que permet millorar la 
qualitat de l’aigua de la xarxa sanitària de les instal·lacions esportives, amb la millora 
consegüent del rendiment i vida útil dels equips tècnics Ens sentim plenament satisfets 
de continuar gaudint del certificat ISO 14001, que ens va ser atorgat per la 
implementació del sistema de gestió mediambiental, i igualment mantenim l’accés de 
les persones discapacitades universitàries a les instal·lacions i els serveis esportius de 
forma gratuïta. Destacam també un any més l’ampliació del programa d’activitats 
dirigides amb sessions com l’Aquafit, a més d’avenços notables en la consolidació del 
torneig de conselleries, organitzat per CampusEsport per al Govern de les Illes Balears, 
com també el programa d’escoles, les Escoles Esportives de CampusEsport, amb 
considerables millores organitzatives i de servei en general. 
 

Resum d’actuacions 
 

Curs 2005-2006 
 Millores a les dutxes. Instal·lació de nous habitacles individuals, que confereixen 

major privacitat i intimitat a aquests espais. 
 Instal·lació de mampares en dutxes i vestidors de la zona de piscina. 
 Disseny i creació del programa de cursos esportius per a nins i nines: CampusEsport 



fa Escola. 
 Manteniment del pla d’emergències de l’edifici. 
 Reposició d’equipament del gimnàs de fitness. 
 Es consolida l’assumpció de la gestió directa del manteniment dels edificis que 

gestiona la FuGUIB: instal·lacions esportives i Residència d’Estudiants. 
 Instal·lació d’un descalcificador per millorar la qualitat de l’aigua sanitària de les 

instal·lacions esportives. 
 Instal·lació d’unes noves tanques a les pistes de pàdel, més resistents i de major 

qualitat per al joc. 
 Manteniment del certificat ISO 14001. Ens mantenim com la primera instal·lació 

esportiva certificada a Espanya. 
 Obtenció del certificat ISO 9001.  
 Avenços considerables en la consolidació del programa de lligues i competicions. 
 Ampliació i millora del programa i els serveis de CampusEsport, amb la inclusió de 

l’Aquafit. 
 Implementació del sistema d’empremta digital per garantir el correcte ús dels 

accessos als espais esportius, i alhora la seguretat a l’edifici. 
 S’estabilitza la xifra de socis al voltant dels 5.000. 

 
Les inversions realitzades en matèria d’instal·lacions i equipaments esportius durant el 
curs 2005-2006 pugen a la xifra de 166.500 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. 
— Servei de préstec de material aquàtic a la piscina gratuït per als socis. 

 
Dades de socis 
 
Des de l’inici fins a l’actualitat hem experimentat un creixement important en nombre 
de socis. Les dades actuals ens indiquen la tendència a l’estabilització de les xifres. Cal 
destacar que no s’han comptabilitzat com a socis ni cursetistes ni usuaris d’espais o 
productes concrets, aspecte que afegiria un nombre considerable de persones que 
actualment fan ús de les instal·lacions i els serveis de CampusEsport, més si tenim en 
compte que els cursetistes, principalment de natació, han experimentat un increment en 
nombre considerable. 
 



Evolució Mensual de Socis de CampusEsport
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Dades d’ocupació d’espais 

 
També en espais, a més de percebre un increment en el nombre de reserves efectives, 
destaca un increment dels espais susceptibles de llogar-se originat per les inversions que 
en matèria constructiva o de millora d’equipament s’han fet al llarg dels anys. 
 
Si bé les xifres d’ocupació dels espais estan al voltant del 50 per cent, aquesta ocupació 
està al voltant del 95 per cent en la franja horària de les 19 a les 23 hores. 
 

Ocupació dels espais CampusEsport 2005-2006 
 

 2005-2006 
Pavelló 71,75% 
Camp de gespa 43,50% 
Tennis 43,85% 
Pàdel 67,50% 

 
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, a més de l’assistència a les instal·lacions d’alguns centres escolars i escoletes. 
 
Dades de cursos i activitats 
 
El programa Posa’t en Marxa ofereix als socis al voltant de seixanta hores setmanals 
gratuïtes de pràctica guiada d’activitats relacionades amb l’aeròbic i el condicionament 
físic. Enguany, les hores del programa s’han ajustat al calendari lectiu, experiència que 
valoram positivament i continuarem portant a terme. 
 
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, com també l’evolució dels diferents programes quant a nombre de noves 
propostes que s’han anat afegint. 
 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Posa't en Marxa 1900 4100 5250 7000 7500 7550
Activitats aquàtiques 36 163 285 400 650 700
Tennis i pàdel 0 53 70 75 75 80
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Activitats esportives 
 
Destacam els programes d’activitats que hem treballat durant la temporada que ens 
ocupa: 

- Escola de Futbol CampusEsport, amb una mitjana de 180 participants mensuals. 
- Escola de Natació CampusEsport, amb una mitjana de 650 participants 

mensuals. 
- Cursos de tennis i pàdel CampusEsport, amb una mitjana de 70 participants 

mensuals. 
- Competicions de futbol-7 Set contra Set. Tres torneigs amb una participació de 

50 equips. 
- Coorganització del TUIB, amb el personal responsable de l’Àrea d’Educació 

Física i Esportiva del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de 
la UIB. 

 
Activitats d’estiu 
 
Durant l’estiu a les instal·lacions esportives es varen realitzar, entre d’altres, les 
activitats següents: 

 



•  V Vacances Actives d’Estiu 2006 
•  Estades Ludicoesportives 2006, la setena edició d’aquesta activitat dirigida a 

nins i nines 
•  Activitats esportives d’un grup nombrós procedent de Madrid: Forenex 
•  II Campus de Voleibol organitzat pel Club Voleibol Bunyola amb la 

col·laboració de la Federació Balear de Voleibol 
•  I Campus de Waterpolo organitzat i impartit pel personal de CampusEsport 
•  Curs de monitor/monitora de temps lliure organitzat per CampusEsport 
•  Programa especial d’estiu amb oferta de preus i activitats especials del Posa’t en 

Marxa 
 
 

c. Organització de congressos i esdeveniments 

 
La FuGUIB, en col·laboració amb el Vicerectorat d’Investigació i Política Científica, 
ofereix un servei de suport en l’organització de congressos i esdeveniments acadèmics i 
científics. Aquest servei està destinat a donar suport logístic i organitzatiu als 
responsables de l’organització de congressos, trobades, seminaris i jornades que es 
desenvolupin en el marc de la Universitat. 
 
L’objectiu és donar un servei integral al responsable del congrés, i cobrim, entre 
d’altres, les tasques següents: 
 

•  Assessorament pressupostari i financer. 
•  Suport en la recerca de patrocinis. 
•  Gestió de la secretaria tècnica i suport en la secretaria científica. 
•  Gestió d’allotjaments, transports, àpats, espais i equipaments tècnics. 
•  Desenvolupament del programa social i programa d’acompanyants. 
•  Informació, comunicació i difusió de l’esdeveniment. 
•  Suport economicoadministratiu. 
•  Portal web de gestió de congressos; secretaria tècnica i científica. 

 
Per donar un millor servei als responsables acadèmics i científics dels esdeveniments, la 
FuGUIB dissenyà les característiques d'una aplicació informàtica amb el format de 
portal web per oferir un servei integral a la gestió dels congressos i altres esdeveniments 
que s'organitzin: <www.uibcongres.org>. Així mateix disposa d’un espai diferenciat 
ubicat a la Residència d’Estudiants. 
 
Dades de les visites  
 
Informe: Gràfic de pàgines visitades 
Període: 01/10/2005 – 11/07/2006 
Total: 301.326 visites 
Mitjana mensual: 30.132,60 visites 
 
 
 



 



 
 
Durant el curs 2005-2006, la FuGUIB va donar suport als esdeveniments següents, per 
ordre cronològic: 
 
Esdeveniment Data Nombre 

aproximat 
d’assistents 

I Congreso Internacional: Prostitución, 
comercio de personas sin fronteras  

De 20 de setembre a 10 
d’octubre de 2005 

100 

Seminario avanzado del programa 
AZAHAR sobre gestión de la actividad 
turística 

Del 10 al 15 d’octubre de 
2005 

30 

Congreso Internacional de Historia de la 
Religión: Mediadores con lo divino 

Del 13 al 15 d’octubre de 
2005 

120 

Jornadas de Presidentes y Secretarios de 
Consejos Sociales de las Universidades 
Públicas Españolas 

Del 27 al 29 d’octubre de 
2005 

60 
 

Congreso de Televisión Digital Interactiva 24 i 25 de novembre de 
2005 

300 

IV Congreso Internacional de la 
Asociación Universitaria de Estudios de la 
Mujer – AUDEM: Los feminismos como 
herramientas de cambio social 

Del 24 al 26 de novembre 
de 2005 

190 

FILOTECH2006. 43 Congreso de 
Filósofos Jóvenes 

Del 26 al 28 d’abril de 2006 100 
 

II Simpòsium Internacional d'Activitat 
Física 

11 i 12 de maig de 2006 180 
 

Second International Conference on 
Tourism Economics 

Del 18 al 20 de maig de 
2006  

140 

MHD Waves and Oscillations in Solar 
Magnetic Structures 

Del 29 de maig a l’1 de juny 
de 2006  

75 

XX Congreso Anual de la Academia 
Europea de Dirección y Economía de 
Empresa. AEDEM 

Del 5 al 7 de juny de 2006 250 

El Títol de Grau en Educació Social 22 i 23 de juny de 2006 100 
 

 TOTAL ASSISTENTS 1.645 
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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2005 
 
 
 
 
 
 

Fundació Càtedra Iberoamericana a la Universitat de les Illes Balears 
Edifici Guillem Colom Casasnovas. Carretera de Valldemossa, km. 7,5 

07122 Palma de Mallorca 
 

Tel. 00 34 971173166 
Fax 00 34 971173184 

 
E-mail: catedra.iberoamericana@uib.es 

http://www.uib.es/catedra_iberoamericana/ 



Pàgina web  

http://www.uib.es/catedra_iberoamericana/ 

La pàgina web de la Fundació Càtedra Iberoamericana actua com a vehicle de 

comunicació entre la comunitat iberoamericana de països i les Illes Balears. A la pàgina 

web, s’hi reflecteixen totes les nostres activitats. Durant l’any 2005, hem enviat 200 

correus electrònics d’informació per difondre activitats com per exemple cursos, tallers, 

conferències, seminaris, postgraus, així com premis, beques i ajuts per a la investigació, 

entre d’altres. També durant l’any 2005, hem publicat 7 llibres electrònics. 

 

Premis i ajuts a la investigació 

S’han destinat 13.800 euros a ajuts a la investigació. Els projectes guanyadors d’aquests 

ajuts de l’any 2005 provenien d’Argentina i de Xile, i tractaven el tema següent: 

Turisme rural com a activador de les economies regionals. 

 

Premi Juníper Serra 

Aquest premi està destinat a premiar trajectòries personals o entitats destacades pels 

seus valors socials dins la comunitat iberoamericana de països. El premi Juníper Serra 

2005 va ser atorgat al doctor Manuel Elkin Patarroyo. 

 

Activitats 

Hem organitzat tres cicles de conferències, tres cursos presencials i d’altres en línia en 

conveni amb l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears sobre formació hotelera, també 

organitzàrem unes jornades amb la col·laboració de la Fundación Mapfre-Estudios. 

L’assistència global a totes aquestes activitats va ser de 1.200 persones. 

 

Cases Balears 

Des dels seus inicis la Fundació Càtedra Iberoamericana ha desenvolupat una intensa 

activitat de relació amb les Cases Balears ubicades a l’exterior, especialment amb 

aquelles d’Amèrica llatina. L’any 2005 realitzàrem diversos cursos, seminaris i 

conferències. La doctora Aina Jofre va dur a terme l’estudi següent: Estudio 

sociodemográfico y sanitario de la población argentina y uruguaya, que va comptar 

amb el patrocini de la Conselleria d’Immigració i Cooperació del Govern de les Illes 

Balears. 

 



11. 6. Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut 
 
L’Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS) és un centre 
mixt entre la Universitat de les Illes Balears i el Govern de les Illes Balears creat pel 
Decret 72/2002, de 17 de maig, del Consell de Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 
63), i la UIB en va aprovar el reglament el 18 de febrer de 2003 (FOU núm. 215).  
 
Direcció: Margalida Gili Planas 
Subdirecció: Àlvar Agustí García-Navarro 
 
 
ÀREES D’INVESTIGACIÓ I GRUPS 
 
 
ÀREA D’INVESTIGACIÓ EN MALALTIES INFECCIOSES I IMMUNOLÒGIQUES 
 
Grup 1. Microbiologia 
Coordinador: Sebastià Albertí Serrano 
 
Grup 2. Grup d’Estudi de les Malalties Infeccioses – VIH    
Coordinador: Melcior Riera Jaume  
 
Grup 3. Estudi de la Resposta Immunològica a la Patologia Humana   
Coordinadora: Núria Matamoros Florí  
 
Grup 4. Bases Moleculars i Cel·lulars de la Resposta Immunològica i Inflamatòria 
Coordinador: Antoni Gayà Puig 
 
Grup 5. Grup d’Estudi de les Malalties Emergents  
Coordinadora: Teresa Serra Farrell 
 
Grup 6. Microbiologia Molecular i Patogènesi Bacteriana 
Coordinador: José Antonio Bengoechea Alonso 
 
Grup 7. Interaccions d’Ions Metàl·lics amb Molècules d’Interès Mèdic  
Coordinador: Ángel García Raso  
 
 
ÀREA D’ INVESTIGACIÓ EN MALALTIES CARDIORESPIRATÒRIES 
 
Grup 8. Recerca de Factors de Risc Cardiovasculars i Malaltia Coronària 
Coordinador: Miquel Fiol Sala 
 
Grup 9. Insuficiència Cardíaca  
Coordinador: Carlos Fernández Palomeque  
 
Grup 10. Malalties Pulmonars Obstructives  
Coordinador: Àlvar Agustí García-Navarro 
 
Grup 11. Síndrome d’Apnees del Son    
Coordinador: Ferran Barbé Illa 
 
Grup 12. Biologia Cel·lular i Molecular de les Malalties Cròniques i l’Envelliment  
Coordinador: Xavier Busquets Xaubet 
 
 
ÀREA D’INVESTIGACIÓ EN NEUROCIÈNCIES 
 



Grup 13. Neurofarmacologia 
Coordinador: Jesús A. García Sevilla  
 
Grup 14. Neurofisiologia del Son 
Coordinador: Rubén V. Rial Planas  
 
Grup 15. Neuropsicologia Clínica   
Coordinador: Francesc Barceló Galindo 
 
Grup 16. Anàlisi i Tractament dels Trastorns Psicopatològics i Factors Psicològics Implicats 
en Malalties Mèdiques 
Coordinador: Miquel Roca Bennàsar 
 
Grup 17. Depressió Resistent  
Coordinador: Mauro García Toro  
 
Grup 18. Evolució i Cognició Humana   
Coordinador: Camilo José Cela Conde 
 
Grup 19. Neurobiologia Cel·lular   
Coordinador: Gabriel Olmos Bonafè 
 
Grup 20. Neurodinàmica i Psicologia Clínica 
Coordinador: Xavier Bornas Agustí 
 
 
ÀREA D’INVESTIGACIÓ EN ONCOHEMATOLOGIA 
 
Grup 21. Biomedicina Molecular i Cel·lular 
Coordinador: Pablo V. Escribá  
 
Grup 22. Marcadors Moleculars d’Anàlisi, Identificació i Diagnòstic Genètic 
Coordinadora: M. Misericòrdia Ramon Juanpere  
 
Grup 23. Biologia Molecular en Càncer Pulmonar i Digestiu 
Coordinador: Juli Rifà Ferrer 
 
Grup 24. Fonaments Quirúrgics i Moleculars dels Tumors Digestius  
Coordinador: Josep Francesc Noguera Aguilar  
 
Grup 25. Teràpia Cel·lular i Oncohematologia     
Coordinador: Joan Besalduch Vidal 
 
 
ÀREA D’INVESTIGACIÓ EN MALALTIES RENALS I ÒSSIES 
 
Grup 26. Litiasi Renal i Calcificacions Patològiques     
Coordinador: Fèlix Grases Freixedas 
 
Grup 27. Epidemiologia de Malformacions Congènites 
Coordinadora: Inmaculada Martín Navas 
 
ÀREA D’INVESTIGACIÓ EN MALALTIES DIGESTIVES I 
NUTRICIONALS 
 
Grup 28. Malalties Digestives 
Coordinador: Antoni Obrador Adrover  
 
 
Grup 29. Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu   



Coordinador: Josep A. Tur Marí 
 
Grup 30. Nutrigenòmica: Nutrició, Gens i Patologies  
Coordinador: Andreu Palou Oliver 
 
Grup 31. Homeòstasi Energètica 
Coordinadora: Pilar Roca Salom 
 
Grup 32. Neuroendocrinologia i Obesitat    
Coordinador: Bartomeu Burguera  
 
ÀREA D’INVESTIGACIÓ EN BIOINFORMÀTICA I TELEMEDICINA 
 
Grup 33. Imatges, Gràfics i Telemedicina 
Coordinador: Francisco Perales López 
 
Grup 34. Biologia Computacional i Bioinformàtica  
Coordinador: Francesc A. Rosselló Llompart 
 
Grup 35. Reactivitat Molecular i Disseny de Fàrmacs 
Coordinador:  Francisco Muñoz Izquierdo  
 
ÀREA D’INVESTIGACIÓ EN SALUT PÚBLICA I ECONOMIA SANITÀRIA 
 
Grup 36. Qualitat de Vida, Dependència i Malaltia Terminal 
Coordinador: Joan Llobera Cànaves  
 
Grup 37. Investigació Biopsicosocial en Conductes Addictives 
Coordinadora: Carme Orte Socias 
 
Grup 38. Investigació en Serveis Sanitaris 
Coordinador: Gaspar Tamborero Cao  
 
La tasca feta durant aquest any es pot resumir al voltant de quatre eixos d’actuació: 
  Recerca 
L’activitat investigadora està enfocada a: 
•  Mantenir els grups de recerca existents i donar-hi suport i facilitar la formació de 

grups emergents. 
•  Coordinar l’activitat investigadora del IUNICS amb la de centres i entitats 

homòlegs, nacionals i estrangers, i estimular la participació en xarxes, projectes de 
recerca i programes d’activitats conjunts. 

•  Aconseguir l’acreditació científica i tècnica de caràcter sanitari del Ministeri de 
Sanitat i Consum mitjançant l’Institut Carlos III.     

 
  Infraestructura, obres i espais 
•      Dotar i posar en funcionament el Laboratori de Cultius Cel·lulars. 
•    Dotar i posar en funcionament un espai del IUNICS dins la Unitat de Docència de 
l’Hospital Son Llàtzer. 
•  Col·laborar en les tasques de distribució d’espai del nou edifici cientificotècnic. 
 
  Activitats docents 
 
Activitats realitzades: 
 



1. II cicle de conferències Salut, Ciència i Futur, juntament amb la Conselleria de Salut i 
Consum, la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, la Fundació Mateu Orfila i 
Sa Nostra. S’han impartit les conferències següents: 
 
- Per què és tan important tractar la hipertensió arterial?, a càrrec del Dr. Antoni Coca 

Payeras, catedràtic de Medicina Interna. Director de l’Institut de Medicina i 
Dermatologia. Hospital Clínic. Universitat de Barcelona. 

 
- Càncer de pròstata actualment: un problema mèdic, sanitari i econòmic, a càrrec del 

Dr. Antoni Gelabert Mas, catedràtic d’Urologia. Hospital del Mar. Barcelona. 
 
- Una malaltia rara molt freqüent a les Illes Balears: malalatia de Corino Andrade. 

Investigació aplicada, a càrrec del Dr. Miquel Munar Ques, director del Grup 
d’Estudi de la Polineuropatia Amiloïdal Familiar (Mallorca). Membre de l’Estudi 
Multicèntric Internacional de la PAF (Porto). 

 
- Salut i malaltia mental, un límit inexistent?, a càrrec del Dr. Enrique Baca 

Baldomero, catedràtic de Psiquiatria de la Universitat Autònoma de Madrid.  
 
- Mites, fraus i embolic en la ciència, a càrrec del Dr. Sergi Erill Sáez, director de la 

Fundació Doctor Antoni Esteve. 
 
- Medicina regenerativa amb cèl·lules mare no embrionàries, a càrrec del Dr. Joan 

García López, director del Programa de Sang de Cordó de Barcelona. 
 
- Obesitat, l’epidèmia que ve, a càrrec del Dr. Felipe Casanueva Freijo, professor de 

Medicina. Dept. de Medicina i Endocrinologia. Universitat de Santiago de 
Compostel·la. 

 
- Leishmaniosi al Vell Món, a càrrec del Dr. Jorge Alvar Ezquerra,  

Medical Officer (Leishmaniasis). Organització Mundial de la Salut. Ginebra. 
 
2. IV Jornades d’Investigació del Sistema de Salut de les Illes Balears, juntament amb la 
Conselleria de Salut i Consum i la Fundació Mateu Orfila.    
 
3. Realització del curs de Gestió en Serveis Clínics i Assistencials. 
 
4. Aprovació del projecte de convertir el curs anterior en Màster. 
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12. Campus universitari, infraestructura i medi ambient 
 

1. ESPAIS 
 
 
Des de el mes de setembre de l’any 2000, el Vicerectorat d’Infraestructures i Medi 
Ambient gestiona les reserves i ús dels espais de la universitat, tal i com es va publicar 
al FOU l’acord normatiu 5246, de 14 de novembre de 2000, pel qual es varen aprovar 
els criteris d’us, reserva i pagament i els preus dels espais de la universitat. 
 
Durant el curs 2005-2006, el vicerectorat a realitzat 172 reserves d’entitats externes, de 
les quals 38 han estat anul·lades, a la UIB i 437 reserves internes, de las quals 8 han 
estat anul·lades. 
 
De les reserves externes, el nombre de peticions per edificis ha estat el següent: 
Cas Jai 6 
Son Lledó 0 
Ramon Llull 10 
Mateu Orfila i Rotger 11 
Guillem Colom Casasnovas 3 
Anselm Turmeda 16 
Aulari  2 
Beatriu de Pinós................................................................. 6 
Guillem Cifre de Colonya 26 
Sa Riera 7 
Gaspar Melchor de Jovellanos..................................46 
Seu de Menorca 23 
Seu d’Eivissa i Formentera 30 
Edifici Cientificotècnic 1 
Propileu 1 
 
 
De les reserves internes, el nombre de peticions per edificis ha estat el següent: 
Cas Jai 149 
Son Lledó 186 
Ramon Llull 8 
Mateu Orfila i Rotger 3 
Guillem Colom Casasnovas 9 
Anselm Turmeda 13 
Aulari 5 
Beatriu de Pinós............................................................... 16 
Guillem Cifre de Colonya 29 
Sa Riera 7 
Jovellanos..................................................................25 
Extensió Universitària de Menorca 1 
Extensió Universitària d’Eivissa i Formentera 0 
 
A més, s’han autoritzat 104 peticions de videoconferència per a activitats de la UIB, de 
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les quals 5 han estat anul·lades. 
 

Des del Vicerectorat s’ha proporcionat, tant a les entitats externes com a les internes 
que ho han sol·licitat, a part de la reserva de l’espai físic, suport administratiu per a tot 
tipus de necessitats, des d’equipament informàtic i audiovisual, 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 34.621,64 € 
Pagaments pel personal 32.356,85 € 
Pagaments per personal de neteja 8.489,36 € 
Pagaments per ús de videoconferència 0,00 € 
Pagaments per ús d’aules d’informàtica 11.846,51 € 
Pagaments per altres despeses 4.700,00 € 
Total facturat ..............................................................92.014,36 € 
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2. INFRAESTRUCTURES I NOUS EDIFICIS 
 
El dia 14 de juliol de 2004 la Universitat de les Illes Balears i la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears signaren un protocol general d’intencions en matèria 
d’infraestructures universitàries mitjançant el qual la Comunitat Autònoma es 
compromet a finançar les obres noves i actuacions en edificis existents propietat de la 
Universitat de les Illes Balears.  
Així mateix es preveu la creació d’un consorci, amb personalitat jurídica pròpia i 
capacitat d’obrar plena, amb l’objecte de finançar, gestionar i dur a terme les obres 
necessàries. 
 
El Consorci per al Foment d’Infraestructures Universitàries (COFIU), neix en el marc 
de l’esmentat protocol el 14 de juliol de 2004. 
En el Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de dia 23 de setembre de 2004, a 
proposta de la Conselleria d’ Educació i Cultura, es va adoptar l’acord de creació del 
COFIU amb la voluntat ferma de dotar la Universitat de totes les instal·lacions 
necessàries per millorar i augmentar la qualitat de l’ensenyament universitari de les 
Illes.  
El COFIU està obert a l’adhesió d’altres institucions públiques i persones o entitats 
públiques o privades sense ànim de lucre que vulguin aportar el seu esforç al projecte 
engrescador de construir la Universitat del futur.  
El Consorci dóna resposta a la necessitat de flexibilitat en l’adaptació a les demandes 
del mercat, l’agilitat en la contractació i el dinamisme en la capacitat de gestió. El 
Consell de Direcció del COFIU va acordar posar a disposició del Consorci tots els 
serveis d’ambdues institucions, amb la clara voluntat de no crear administracions 
paral·leles, sinó crear un ens àgil en la gestió de les finalitats del Consorci.  
La gerència del Consorci manté una relació constant de coordinació i col·laboració entre 
la Direcció General d’Universitat de la Conselleria d’Educació i Cultura i el 
Vicerectorat d’Infraestructures i Medi Ambient de la UIB. 
 
ACTUACIONS AL CAMPUS UNIVERSITARI DURANT EL CURS 2005-2006 
 
Ampliació de l’edifici Ramon Llull 
El projecte d’ampliació de l’edifici ha estat redactat per l’arquitecte Antoni Forteza 
Forteza i compta amb dues intervencions diferenciades per ampliar la superfície de 
l’edifici en 1.740,71m2, que és la màxima edificació que permet la modificació del Pla 
especial del campus. 
Primera intervenció: construcció d’un edifici de tres plantes, situat a l’àrea d’actuació 
esquerra, on s’ubicaran sales compartides de becaris i professors i 33 despatxos 
individuals de professorat. 
 
Segona intervenció: construcció d’un edifici de planta baixa i pis adossat al Ramon 
Llull. Dins aquesta ampliació se situaran a la planta baixa quatre laboratoris i al pis 
aules d’idiomes, informàtica i multiusos. 
 
Quant a la durada de les obres, el projecte preveu 14 mesos. 
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Ampliació del Centre de Tecnologies de la Informació (CTI, també dit Centre de 
Càlcul) 
Aquesta actuació té com a objectius clars la reubicació de tot l'equipament informàtic a 
les dependències superiors del centre, per evitar possibles avaries degudes a 
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inundacions, i la millora del servei en conjunt quant a infraestructures, a més de les 
condicions de treball dels seus integrants. 
L’obra és una ampliació al voltant de 800 metres quadrats, que es vol desenvolupar al 
costat de l’actual seu, unint els dos edificis mitjançant una passarel·la vidriada a la 
planta baixa o planta pis.  
El Vicerectorat d'Infraestructures i Medi Ambient, juntament amb la Unitat Tècnica de 
la UIB, estan a punt de concloure l'estudi de necessitats, per tal de poder realitzar una 
memòria de les prescripcions constructives i tècniques de l’actuació. 
La intenció, de conformitat amb la Llei de contractes de les administracions públiques, 
és convocar un concurs d'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i 
d’execució de l’ampliació del Centre de Tecnologies de la Informació, sobre la base de 
la memòria i les bases tècniques elaborades per la Universitat. 
Durada de les obres: segons les estimacions, es consideren necessaris un total de sis o 
set mesos. 
Pressupost previst: 49.893 euros. 
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Construcció del laboratori de materials de construcció 
 
Els estudis d’Arquitectura Tècnica, del quals aquest any ha acabat la primera promoció, 
no disposen d’un laboratori de pràctiques. Per aquest motiu es vol dur a terme una obra 
menor, que permeti evitar que els alumnes hagin d’anar a empreses privades a realitzar 
les pràctiques pertinents. 
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L’obra consistirà a condicionar un espai de l’edifici Anselm Turmeda, edifici on es 
troben els estudis de l’Escola Politècnica. Aquest laboratori tindrà una extensió de 200 
metres quadrats. 
El projecte ha estat redactat per la Unitat Tècnica de la UIB i és previst que les obres 
siguin ràpides per poder tenir acabades les instal·lacions al més aviat possible. 
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Edifici per comunicar els actuals Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom 
Casasnovas 
 
La unió d'ambdós edificis generarà nous espais que permetran l'ampliació de l’edifici 
Mateu Orfila i Rotger i la ubicació de serveis generals de la Facultat de Ciències, la 
copisteria i un espai destinat als alumnes. D'altra banda, es facilitaran els accessos al 
nou edifici dels Serveis Cientificotècnics, com també als laboratoris i a les aules de 
l'edifici Mateu Orfila i Rotger. 
L’actuació suposarà uns 800 metres quadrats de nou espai, i es pretén seguir el procés 
de contractació ja esmentat per a l’ampliació del CTI, ja que l’espai on s’ha d’executar 
l’actuació permet anticipar diversos tractaments de traçat, disseny i pressupost. La 
intenció és poder disposar de diverses opcions, per tal d’elegir la més harmoniosa i 
funcional amb l’entorn on s’ha d’executar, sempre tenint en compte els interessos de la 
Universitat i de les seves facultats. 
En aquest cas, novament el Vicerectorat d'Infraestructures i Medi Ambient, juntament 
amb les facultats ubicades als dos edificis, està tancant l’estudi de necessitats, per tal de 
poder enllestir dins el mes de gener unes bases tècniques.  
Durada de les obres: segons el projecte, es consideren necessaris un total de sis o set 
mesos. 
Pressupost previst: 1.031.897 euros. 
 

 
 
 
Edifici de laboratoris i despatxos 
 
Amb l’objectiu de permetre la reubicació de diferents departaments, per tal de donar 
coherència a les facultats i escoles, s’ha pensat treure a concurs un contracte de 
consultoria i assistència tècnica per redactar un avantprojecte d’un nou edifici 
multiaulari. 
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Aquest edifici tindria uns 3.500 metres quadrats, estructurats en dues plantes, i seria 
similar conceptualment a l'actual Beatriu de Pinós, es dotaria d’aules (planta baixa) i 
aules i despatxos (primera planta). Inicialment es preveu que s’ubicaria al solar situat 
entre l’edifici Anselm Turmeda i el Propileu. 
La voluntat per part de la UIB i concretament del vicerectorat d’Infraestructures i Medi 
Ambient , és adaptar la memòria de necessitats de l’edifici al nou espai de convergència 
europea i nous títols de postgraus. 
Pressupost previst: 185.684 euros 
 
Biblioteca central 
Durant el tercer trimestre de 2003 es va resoldre el Concurs d’idees per al nou edifici de 
la biblioteca central de la UIB, que va guanyar el senyor Jaume Vidal Ferrer. 
La superfície prevista per a la biblioteca és de 12.000 m2. 
La seva ubicació, davant la zona verda prevista al Projecte paisatgístic i a la mateixa 
parcel·la que la part nova del Rectorat, servirà de connexió entre els diferents edificis 
del campus. 

Ubicació futura Biblioteca central
Durant aquest any 2005, s’ha considerat convenient dur a terme l’estudi geotècnic dels 
terrenys, per poder encarregar el 2006 la redacció del projecte a l’arquitecte Jaume 
Vidal, fet que suposa la primera passa per poder disposar d’una biblioteca central al 
campus.  
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REFORMES EXTERNES AL CAMPUS 
 
Reforma de Can Oleo 
L’edifici de Can Oleo està situat al carrer de l’Almudaina, núm. 4, de Palma, dins el 
centre històric de la ciutat. El casal roman tancat sense cap intervenció des de l’any 
1975, per la qual cosa el seu estat de conservació és bastant deficient. 
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Ens trobam davant un edifici civil d’habitatge, que respon a la tipologia de casa 
senyorial amb vestíbul d’entrada, pati a cel obert amb escala lateral adossada gòtica i un 
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petit jardí posterior, separat del pati per un corredor d’arcades. L’escala, obra del segle 
XV, és l’únic exemplar de l’estil gòtic civil que resta a Palma. 

 

  
El casal, emmarcat dins un solar d’uns 700 m2 de superfície amb forma de polígon 
irregular, es troba construït amb una altura de quatre pisos: planta baixa, entresòl, planta 
noble i porxo, amb un total aproximat de 2.000 metres quadrats construïts. 

 
El projecte d’execució ha estat realitzat per l’arquitecte Pere Nicolau Bover, que quan 
fou el moment va ser el guanyador del Concurs d’Avantprojectes Arquitectònics per a 
la Reforma de Can Oleo. 
El Projecte de reforma i rehabilitació del casal preveu l’estructuració de l’edifici en els 
següents nivells, que conformen una superfície construïda de 2.068,40 metres quadrats: 
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PLANTA BAIXA I ENTRESÒL: constaran de llibreria, cafeteria, espais polivalents per 
al Servei de Comunicació, centre d’informació de la UIB, l’arxiu històric, a més del 
vestíbul i les terrasses. 
PRIMER PIS: cinc despatxos de representació, sala de juntes i sala polivalent (ubicada 
a dos nivells). 
SEGON PIS: destinada a docència i a conferències, hi haurà: aula (seminari) per a 20-
25 persones, aula de 30-40 persones i espai polivalent amb capacitat per a 50-55 
persones. 
DURADA DE LES OBRES: el projecte inicial preveu uns 12 mesos, si bé aquest és de 
l’any 2002, i atès l’estat de degradació en què es troba l’edifici és possible que s’hagi 
d’ampliar. 
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Ampliació de la Seu universitària de Menorca 
L’objectiu primordial de l’actuació és adequar-lo a les noves necessitats d’espai de la 
Seu universitària a Menorca. 
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L’edifici es troba situat al carrer Santa Rita, núm. 11, d’Alaior, i té una superfície total 
de 1.012 m2, amb més amplada posterior que façana i connecta posteriorment amb can 
Salort, seu actual de la UIB a Menorca. 

 
El projecte bàsic de reforma i d’execució de l’edifici ha estat realitzat per l’arquitecte 
menorquí Domènec Enrich, que proposa, una vegada enderrocat l’espai sense 
aprofitament, la recuperació de la volumetria actual de l’edifici, per tal d’aconseguir 
espai, racionalitzant les instal·lacions i les circulacions. 
La integració i connexió entre l’edifici i l’actual seu de Can Salort es produeix amb una 
continuïtat de rampes que superen els desnivells entre els dos edificis i eliminant a la 
vegada les barreres arquitectòniques. 
Al mig del conjunt, entre els dos edificis, se situa una sala d’actes multifuncional, amb 
capacitat per a 104 persones, representativa de l’entitat i que és a la vegada el nexe 
d’unió entre els dos edificis. La sala d’actes es connecta amb els patis existents i amb el 
jardí resultant; a la coberta se situa una àmplia terrassa a manera de plaça del conjunt, 
amb capacitat per acollir actes a l’aire lliure. 
Les instal·lacions es repartiran en tres plantes: 
PLANTA BAIXA: recepció i despatx, sala d´actes, zona de reunió, magatzem, serveis, 
ascensor, pati i rampa de connexió amb l’edifici de Can Salort. 
PRIMER PIS: tres aules (dues amb capacitat per a 42 alumnes i l’altra per a 60 
alumnes), serveis i ascensor. 
SEGON PIS: tres aules (dues amb capacitat per a 42 alumnes i l’altra per a 60 alumnes), 
serveis i ascensor. 
La intenció és que dues de les noves aules estiguin dotades de les instal·lacions adients 
per impartir-hi classes mitjançant la videoconferència. 
DURADA DE LES OBRES: previsió d’uns 8 mesos.  
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3. CALENDARI D’ACTUACIONS  
 
ANYS 2004-2007 
 

•  Ampliació de l’edifici Ramon Llull 
•  Equipament de l’ampliació de l’edifici Ramon Llull 
•  Construcció del laboratori de materials de construcció (Arquitectura Tècnica) 
•  Realització del projecte de biblioteca central. Estudi geotècnic, que es farà a 

principis del curs 2005-06, i projecte d’execució, que es farà al llarg de l’any 2006 
•  Ampliació de la Seu de Menorca amb l’edifici del carrer de Santa Rita, núm. 11, 

d’Alaior 
•  Ampliació del Centre de Tecnologies de la Informació 
•  Construcció d’un espai de servei per comunicar els edificis Mateu Orfila i Rotger i 

Guillem Colom Casasnovas 
•  Reforma de l’edifici de Can Oleo 
•  Nou edifici de laboratoris i despatxos 

 
ANYS 2007-2011 
 

•  Edifici de la biblioteca central al campus 
 

— Cartografia digital:  treballant en la realització de la cartografia digital de tots els 
edificis del campus i també de Sa Riera. Aquesta cartografia, que ja està enllestida, ens 
permetrà conèixer amb exactitud la distribució d’espais i ens facilitarà la gestió. També 
s’ha elaborat un plànol topogràfic del campus per tal d’utilitzar-lo per a la modificació 
del Pla especial. 
 
Ramon Llull   

Ramon Llull   

Ramon Llull   

Ramon Llull Salut laboral  

Residència d'Estudiants  
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Sa Riera ICE  

Sa Riera ICE  

Sa Riera   

Sa Riera   

Seu universitària d’Eivissa  

Seu universitària d’Eivissa  

Seu universitària d’Eivissa  

Seu universitària de Menorca  

Son Lledó   

Son Lledó   

Son Lledó S. de Comptabilitat 
i Pressuposts 

 

Son Lledó S. d’Alumnes  

Son Lledó   
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 Salut laboral Senyals de vies d'evacuació i localització de 
mitjans d'extinció 

 
 
Nombre d’actuacions per edifici: 
 
Anselm Turmeda.................................................20 
Aulari................................................................... 7 
Campus................................................................18 
Can Oleo.............................................................. 3 
Cientificotècnic.................................................... 4 
Gaspar Melchor de Jovellanos.............................12 
General.................................................................. 1 
Guillem Cifre de Colonya..................................... 9 
Guillem Colom Casasnovas.................................. 3 
Mateu Orfila i Rotger...........................................13 
Ramon Llull.........................................................10 
Residència d’Estudiants........................................ 1 
Sa Riera................................................................ 4 
Seu universitària d’Eivissa.................................. 3 
Seu universitària de Menorca............................... 1 
Son Lledó.............................................................. 5 
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3. MEDI AMBIENT 
 
— Modificació del Pla especial del campus  
 
DATA 22 de juny de 2006 
ASSUMPT
E 

SITUACIÓ DEL PROCEDIMENT DE MODIFICACIÓ DEL PLA 
ESPECIAL DEL CAMPUS DE LA UIB 

 
1. INTRODUCCIÓ 

 
La figura urbanística vigent és el Pla Especial del Campus, aprovat el maig de 1987. 
 

2. PROCEDIMENT ADMINISTRATIU:  
 

— El 31 d’octubre de 2002 es va entrar a l’Ajuntament de Palma el Projecte de 
Modificació del Pla Especial del Campus, Modificació i Adaptació al Pla General 
d’Ordenació Urbana de Palma, redactat pels arquitectes Rosa Barba i Casasnovas i 
Ricard Pié i Ninot. 
 

— El 14 de gener de 2003 es va entrar a l’Ajuntament de Palma l’Avaluació d’Impacte 
Ambiental Simplificada sobre l’esmentat projecte, elaborada per Jaume Munar i Bernat. 
 

— El 9 de gener de 2003 se’ns va remetre un llistat de 19 deficiències, que varen ser 
reparades amb documentació complementària el 6 de març. 
 

— El 8 d’abril de 2003 se signa el Conveni Urbanístic de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Palma i la UIB. 
 

— El 9 d’abril de 2003 es va fer l’APROVACIÓ INICIAL, publicada al BOIB el 22 
de maig. 
 

— El 21 de maig de 2003 se’ns sol·licita l’esmena d’una sèrie d’errors materials. 
 

— L’1 de juliol de 2003 se’ns trameten les al·legacions del Col·legi Oficial 
d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB) i se’ns recorda la necessitat d’esmenar els 
errors materials. 
 

— El 9 de juliol se li tramet l’anterior documentació a l’autor del projecte. 
 

— L’1 d’agost de 2003 se’ns trameten les al·legacions del Grup Balear d’Ornitologia i 
Defensa de la Naturalesa (GOB), presentades fora de termini, i se’ns recorda la 
necessitat d’esmenar els errors materials i de contestar les al·legacions del COAIB. 
 

— El 4 d’agost de 2003 se’ns trameten els informes amb prescripcions emesos per: 
o EMAYA (27/06/03) 
o Departament de Carreteres del Consell de Mallorca (24/07/03) 
o Telefónica de España (24/07/03) 
o Comissió del Centre Històric i Catalogació (24/07/03) 
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Perquè emetem informe, i se’ns recorda la necessitat d’esmenar els errors materials i de 
contestar les al·legacions del COAIB i les del GOB.  
 

— El 29 d’agost de 2003 se’ns tramet informe de la Direcció General de Recursos 
Hídrics perquè emetem les consideracions oportunes i se’ns recorda la necessitat 
d’esmenar els errors materials i de contestar les al·legacions del COAIB i les del GOB, i 
els informes d’EMAYA, Carreteres, Telefónica i la Comissió del Centre Històric i 
Catalogació. 
 

— El 8 de setembre de 2003 es contesten  
o Punt per punt els informes rebuts: 
 EMAYA 
 Departament de Carreteres del Consell de Mallorca 
 Telefónica de España 
 Comissió del Centre Històric i Catalogació (24/07/03) 
o Esmena de les deficiències detectades, sol·licitant que se’ns permeti 

finalitzar tota la tramitació i després trametre tota la documentació amb el text refós, 
incloent-hi totes les modificacions que s’hi hagin d’incorporar 

o Informe sobre les al·legacions presentades 
 Pel COAIB 
 Pel GOB 

 
— L’11 de setembre de 2003 es contesta punt per punt l’informe de la DG de Recursos 

Hídrics 
 

— El 12 de novembre de 2003 l’Ajuntament ens diu que està a l’espera de l’Informe 
Tècnic Hidrogeològic a què fèiem referència al punt primer de l’informe de l’11 de 
setembre. 
 

— El 6 de febrer es presenta a l’Ajuntament l’Informe Tècnic Hidrogeològic: “Estudi 
d’inundabilitat del campus universitari de les Illes Balears” 
 

— El 10 de maig de 2004 se’ns tramet informe de la Direcció General de Recursos 
Hídrics perquè emetem les consideracions oportunes  
 

— El 4 d’octubre es redacta –però no s’ha tramès- un “Informe amb les dades sobre 
l’evacuació de les aigües al campus de la UIB” per tal de contestar els requeriments de 
la DG de Recursos Hídrics: 

o Risc d’inundabilitat i mesures correctores 
o Dades sobre la infraestructura existent al campus universitari 
 Notes sobre la Geologia i Litologia del campus universitari 
 Sondejos d’investigació geotècnica (1979) 
 Plànols (1979) 
 Especificacions dels sistemes d’evacuació d’aigües del campus 
 La galeria de serveis 
 Conduccions d’aigües residuals 
 Conducció d’aigües pluvials 
 Dades dels pous 
 Característiques dels pous d’infiltració existents 
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 Projecte de dos nous pous absorbents i legalització de la xarxa de 
pous existents(*) 

o Concessió d’aigües per a l’Estació Depuradora d’aigües grises 
 

— (*) Com que es plantejava la necessitat d’un projecte es va convidar l’enginyer 
Carles Garau de la D G  de Recursos Hídrics perquè ens aconsellàs després de visitar els 
terrenys. Després de la visita es va decidir la contractació de l’enginyer Rodrigo del 
Pozo perquè redactàs el projecte “Endegament de les conques naturals del campus 
universitari de la UIB”, recollint les indicacions de la D G de Recursos Hídrics: la 
canalització de les aigües de la conca cap a la Zona Humida del campus. 
 

— El 12 d’abril es va encomanar el projecte abans esmentat a Rodrigo del Pozo, amb el 
prec que el presentàs abans del dia 18 de maig de 2006. 
 

3. DIFERÈNCIES ENTRE EL PROJECTE PRESENTAT I LA REALITAT, 
I SOLUCIONS 
 
 DIFERÈNCIES  SOLUCIONS 
A Modificacions en el desdoblament de la 

carretera de Valldemossa i l’accés a 
ParcBIT, que suposen una modificació 
de l’àmbit del campus 

L’Ajuntament ha de decidir si és 
necessari tramitar o no una Modificació 
Puntual del PGOU 

B Modificacions en el primitiu projecte de 
tramvia que ha esdevingut en metro 

C Canvi d’ubicació de l’Àrea Comercial: 
amb motiu de la peatonalització del 
campus i l’accés per metro 

D Introducció de l’ampliació del Ramon 
Llull 

E Projecte d’endegament de les conques 
del campus 

F Modificacions en la distribució dels 
aparcaments 

Presentar una nova versió del projecte 
que esmeni les deficiències detectades i 
que incorpori totes les diferències que 
figuren en aquesta taula, i les que sigui 
interessants d’incloure-hi 

 
 
 

4. ACTUACIONS 
 

a) Reunir tota la documentació pendent per presentar a la DG de Recursos 
Hídrics 
 

b) Assabentar-se del tipus de Projecte a presentar: 
•  Modificació del PGOU + Nova versió de la Modificació Puntual del Campus 
•  Nova versió de la Modificació Puntual del Campus 

 
c) Decidir quin arquitecte ha de seguir la tramitació  
•  Ricard Pié és l’autor, fins aleshores. Caldrà liquidar els comptes. 
•  Cercar un nou arquitecte urbanista que sigui molt eficient 
o Local 
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o De fora Mallorca 
 

d) Presentar a l’Ajuntament un document en què  
•  es donin a conèixer les diferències abans esmentades, OCASIONADES PER 

LES MODIFICACIONS LES QUALS ENS HEM VIST OBLIGATS A ASSUMIR 
•  es comuniqui la cessió del projecte (si efectivament s’ha de fer) a un nou 

arquitecte 
 

e) Reunió de l’arquitecte amb Urbanisme de l’Ajuntament 
 

f) Redacció del projecte, fent referència a tot el fet fins aleshores 
 

g) Reunió amb la Comissió Balear de Medi Ambient per presentar el projecte 
 

h) Redacció de l’Informe de Sostenibilitat, que ha de substituir l’Avaluació 
d’Impacte Ambiental presentada 
 

i) Exposició pública de: 
•  Projecte/s (a criteri de l’Ajuntament) 
•  Informe de Sostenibilitat 

 
— 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. 
 
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.  
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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. 
 
Durant el més d’agost de 2006, la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia ens ha 
notificat la resolució d’autorització de posada en servei i d’inscripció definitiva al 
Registre Administratiu d’Instal·lacions de Produccions en Règim Especial. 
 
Voluntariat Ambiental 
El Vicerectorat de Relacions Exteriors ha posat en marxa el Programa de voluntariat de 
la UIB, que inclou el programa de voluntariat ambiental com un dels programes de 
voluntariat especialitzat. 
 
La creació del voluntariat ambiental respon a la necessitat de donar una resposta a la 
problemàtica greu que pateix el medi ambient mitjançant la participació activa i directa 
de tots els membres de la comunitat universitària, que adquireixen un compromís 
altruista d’acció, formació, prevenció i sensibilització amb l’entorn. 
 
Objectius fonamentals: 

 Sensibilitzar la comunitat universitària de la importància de treballar per un 
desenvolupament més sostenible. 

 Crear un espai de participació i implicació de tota la comunitat universitària.  
 Oferir informació i experiència als estudiants per complementar la seva formació 

integral. 
 Utilitzar el voluntariat com un mitjà de relació entre la Universitat i el seu entorn 

social. 
 
Activitats de voluntariat que oferirà la UIB: 

 Organització d’activitats culturals relacionades amb temes ambientals: cursos, 
conferències, seminaris, debats... 

 Organització de recorreguts guiats per conèixer l’ecologia del campus i el seu entorn 
 Participació en feines de restauració de zones del campus 
 Dinamització de feines de vigilància ambiental: control acústic del campus, cens de 

vehicles, reciclatge... 
 Activitats de col·laboració amb altres ONG ambientals 
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 Realització de campanyes de sensibilització ambiental de la comunitat universitària 
 Creació de comitès ambientals a cada edifici per a la millora de la qualitat ambiental 
 Oferta de voluntariat en espais naturals protegits a les Illes 
 Difusió de les activitats de voluntariat ambiental 

 
Consideram que per poder dur a terme de forma eficaç aquestes activitats es fa 
imprescindible el desenvolupament d’un programa de formació de voluntariat 
universitari que tingui com a objectiu donar la informació i la formació ambiental 
bàsiques als membres de la comunitat universitària de la UIB, de manera que els 
permeti conèixer conceptes i principis generals, problemes mediambientals, maneres de 
contribuir a la millora de l’entorn natural, mètodes i àrees de treball... 
 
— Projecte paisatgístic del campus 
 
S’ha continuat treballant en aquest projecte, principalment pel que fa a la transformació 
de la parcel·la central del campus, on es localitzen les dues llacunes, en un gran parc. En 
concret s’ha realitzat una nova plantació d’arbres, s’han fet moviments de terra per 
facilitar les feines de pagès i s’ha encarregat a un equip d’arquitectes un projecte per a 
la ubicació d’una zona de cultius hidropònics i d’un safareig per a la recollida i 
distribució de l’aigua depurada. 
 
També es treballa, en col·laboració amb l’IBASAN, perquè el sistema de depuració i les 
transformacions paisatgístiques associades siguin un model per seguir en altres llocs. 
 
L’empresa Proyectos Paisajísticos de Baleares, SL, es fa càrrec del servei de 
manteniment de les zones enjardinades de la Universitat de les Illes Balears, cura dels 
horts i neteja de la urbanització del campus. 
 
La prioritat de la Universitat en l’àmbit concret dels enjardinaments és posar en marxa 
tot un seguit d’actuacions adreçades a estalviar aigua: 
 

•  Eliminació de la gespa 
•  Eliminació del reg per aspersió 
•  Reg per degoteig 
•  Enjardinament amb espècies autòctones de baixos requeriments hídrics 
•  Llacunes autodepuradores d’aigües grises. 

 
Programa ERGON: continua vigent el conveni de col·laboració que se signà el dia 25 
de juny de 2004 entre l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca i la 
Universitat de les Illes Balears, sobre la realització del curs de formació professional 
ocupacional: ajudant de viverista i jardineria ecològica, del programa ERGON. 
 
L’objecte del present conveni és l’execució d’actuacions de formació professional 
ocupacional del Fons Social Europeu, pel qual el Consell de Mallorca assumeix la 
responsabilitat d’executar el programa ERGON, adreçat a la formació de joves amb 
discapacitat a Mallorca. 
 
Les activitats programades estaran repartides en cinc grans accions, en funció de 
l’època de l’any: 
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Hort ecològic 
Realitzar plantació de bardisses de plantes autòctones  
Realitzar el manteniment de les instal·lacions 
Realitzat el muntatge de diferents sistemes de reg 
Viver de botànica 
Realitzar operacions de manipulació de llavors i material vegetal 
Preparar medis de cultiu i barreges per a diferents cultius 
Realitzar sembres de planta autòctona 
Realitzar el manteniment de les instal·lacions 
Repoblació i reforestació del campus 
Realitzar plantacions als diferents espais del campus 
Realitzar reposicions de plantes en mal estat 
Manteniment i restauració dels jardins de Son Lledó 
Realitzar la construcció de jardins 
Realitzar reposicions de plantes en mal estat 
Realitzar feines de manteniment dels jardins ja establerts 
Pràctiques amb brigada de jardiners del campus 
Realitzar feines de reparació del terreny: cavar, refinar, anivellar, rasclonar… 
Realitzar sembres d’un jardí 
Realitzar feines de neteja de zones verdes i jardí 
Utilitzar la maquinària i l’ormeig més adient per realitzar les tasques de construcció i/o 
manteniment d’un jardí 
 
El Consell de Direcció de la Universitat de les Illes Balears, a la reunió del dia 13 de 
novembre de 2003, decidí donar el vistiplau perquè el curs del programa ERGON es 
realitzi a les instal·lacions i els espais ubicats a Can Quintana, així com les despeses de 
llum, aigua i telèfon que es puguin derivar de la realització del curs. 
 

— Tasques agrícoles: des del mes d’octubre de 1999 hi ha una persona de la plantilla 
de la UIB que s’encarrega de les tasques agrícoles de la superfície rural del campus. Es 
va continuar la poda dels arbres, la neteja bàsica de la terra, la recuperació de l’hort dels 
tarongers de Son Lledó, i totes les tasques que ens permetran mantenir l’àrea rural del 
campus en les condicions més naturals possibles. 




