
0. INTRODUCCIÓ

La Memòria del curs 2001-2002 que es presenta és el balanç del tercer any de gestió
del segon mandat del Rector doctor Llorenç Huguet i del seu equip de govern.

L'acte solemne d'obertura d’aquest curs tingué lloc a la sessió acadèmica del dia 27
de setembre de 2001 a la sala d'actes de Son Lledó. El doctor Antoni Roig Muntaner va
pronunciar la lliçó inaugural amb el títol «Selectivitat i química», i, a continuació, el
Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet va declarar inaugurat el curs 2001-2002.

Així mateix el dia 5 d’octubre de 2001 es va llegir la lliçó inaugural del curs 2001-
2002 a l’Extensió de Menorca, a càrrec del doctor Santiago Cavanillas Múgica, amb el títol
«Com s’ensenyarà a la Universitat de demà», i es varen lliurar els diplomes als estudiants
que havien acabat els estudis el curs anterior; i el dia 8 d’octubre de 2001 va tenir lloc
l’acte acadèmic d’inauguració del curs de l’Extensió d’Eivissa i Formentera, amb la lliçó
inaugural del doctor Francesc Torres Marí, amb el títol: «Filosofia i poesia. Un homenatge
a Marià Villangómez».

Altres actes acadèmics per destacar són la investidura del doctor Antoni Martorell
Miralles, TOR, com a doctor honoris causa de la UIB el dia 26 de novembre de 2001 a
l’església parroquial de Sant Bartomeu de Montuïri, i la investidura del doctor Cesare
Segre com a doctor honoris causa de la UIB el dia 16 de maig de 2002 al campus
universitari.

Així mateix es va organitzar i dur a terme la cerimònia de graduació del curs 2001-
2002 el dia 24 de juliol de 2002.



1. ÒRGANS GENERALS UNIVERSITARIS

1.1 Claustre

1.1.1 Composició
1. Adame Obrador, M. Teresa (A)
2. Aguiló Femenias, Margalida (B)
3. Aguiló Pons, Isabel Maria (A)
4. Alberdi Castell, Rosa Maria (B)
5. Alemany Alonso, Regina (B)
6. Alemany Hormaeche, Margalida (B)
7. Ambrogi Álvarez, Adelaida (A)
8. Amengual Coll, Gabriel (A)
9. Artigas Lelong, Berta (B)
10. Artigues Bonet, Antoni Albert (B)
11. Ballester Brage, Lluís (A)
12. Ballester Tamayo, Rafael (C)
13. Baltasar Quesada, M. Isabel (D)
14. Barceló Crespí, Maria (A)
15. Barea Roig, Rafael (D)
16. Barros Bonnín, Vicenç (B)
17. Batlle Vallespir, Josep (C)
18. Bauzà Amengual, M. de Lluc (B)
19. Benedí Benito, Vicente Javier (A)
20. Bennàsar Moyà, Antoni (B)
21. Bermúdez de la Chica, M. del Carmen (D)
22. Blasco Esteve, Avel·lí (A)
23. Blázquez Salom, Macià (A)
24. Bonet Piña, M. Lluïsa (A)
25. Bornas Agustí, F. Xavier (A)
26. Borràs Amengual, Catalina M. (B)
27. Bosch Fiol, Esperança (A)
28. Bosch Juan, M. Carme (A)
29. Bota Salort, Josefina (B)
30. Cajal Blasco, Berta (A)
31. Camps Moranta, Gabriel (D)
32. Cantarellas Camps, Catalina (A)
33. Capellà Galmés, Miquel Àngel (B)
34. Capó Ferriol, Damiana (B)
35. Carbonero Gamundí, M. Antònia (A)
36. Casadesús Bordoy, Francesc (A)
37. Casas Ametller, Montserrat (A)
38. Castro Valdomar, Maria Jesús (B)
39. Catrain González, Magdalena (B)
40. Cavanillas Múgica, Santiago José (A)
41. Cela Conde, Camilo José (A)
42. Cerdà Martín, Víctor (A)
43. Cesari Aliberch, Eduard (A)



44. Chacón González, Óscar (B)
45. Coll Cañelles, Miquel Àngel (C)
46. Comas Rubí, Francesca (A)
47. Conde Tejón, Antonio (B)
48. Cortès Fleixas, Josep Lluís (B)
49. Costa Bauzà, Antònia (A)
50. Costa Costa, Antoni (B)
51. Covas Fiol, Josep Miquel (D)
52. Crespí Capó, Magdalena (B)
53. Crespí Cladera, Rafael (A)
54. de Benito Crosetti, Carola A. (B)
55. Deyà Bauzà, Miquel Josep (A)
56. Dols Salas, Nicolau (A)
57. Donoso Pardo, Josefa (A)
58. Enseñat Rodríguez, Joan (C)
59. Escanellas Garcias, Francesc (D)
60. Escribá Ruiz, Pablo Vicente (A)
61. Esteban Valdés, Susana (A)
62. Falero Folgoso, Francisco José (A)
63. Femenies Nadal, Guillem (A)
64. Ferrer Pérez, Victòria (A)
65. Fiol Arbós, Joan Jesús (A)
66. Fiol Roig, Gabriel (A)
67. Fonollà Corró, Dulce M. (D)
68. Fontanet Nadal, Gabriel (A)
69. Fontirroig Munar, Domingo (B)
70. Fornés Vives, Joana (A)
71. Fornós Astó, Joan Josep (A)
72. Forteza Coll, Rafael A. (A)
73. Frau Munar, Joan (A)
74. Frontera Borrueco, Margalida (B)
75. Gallego Caminero, Gloria (B)
76. Galmés Galmés, Jeroni (B)
77. Gambús Saiz, Mercè (A)
78. Garau Amengual, Jaume (A)
79. Garau Rosselló, Carolina (C)
80. Garcia Buades, M. Esther (A)
81. García de la Banda García, Gloria (A)
82. García García, Celso (A)
83. Garcia Mas, Alexandre (A)
84. Garcias Planas, Gabriel (A)
85. Garí Quetglas, Miquel (C)
86. Garí Ruiz, Rut (B)
87. Genestar Julià, Catalina (A)
88. Genovard Balaguer, Juanabel (B)
89. Gianotti Bauzà, Magdalena (A)
90. Gómez García, José Miguel (C)
91. Gomila Benejam, Antoni (A)



92. Gomis Bosch, Damià (A)
93. González Cid, Yolanda (A)
94. González Coll, Laura (D)
95. González Hidalgo, Manuel (A)
96. González Pérez, Jesús M. (A)
97. Gormariz Mendoza, Aina (C)
98. Grases Freixedas, Felicià (A)
99. Grimalt Servera, Pedro (A)
100. Groizard Cardosa, José Luis (B)
101. Hernández Serra, Rosa Maria (B)
102. Herranz Bascones, Rosario Raquel (B)
103. Huesa Vinaixa, M. Rosario (A)
104. Janer Torrens, Joan David (A)
105. Jiménez López, Rafael (B)
106. Jover Arbona, Gabriel (B)
107. Juan Garau, Maria (A)
108. Juaneda Sampol, C. Nativitat (A)
109. Justo López, Roberto (B)
110. Lalucat Jo, Jordi (A)
111. Lastra Cubel, Pedro Miguel (B)
112. Llabrés Grau, Miquel (D)
113. Llobera Balle, Antònia (A)
114. Llompart Bibiloni, Maria (B)
115. Llorens Aleixandre, Noèlia (B)
116. Llull Cabrer, Joan (C)
117. Llull Gilet, Antoni (A)
118. López Simó, Francisco (A)
119. Lozano Arnica, Gonzalo (A)
120. Luján López, José Luis (A)
121. Garcias Salom, Miquel À. (D)
122. Manassero Mas, M. Antònia (A)
123. March Isern, Joan Gabriel (A)
124. Marimon Riutort, Antoni (A)
125. Martín Perdiz, Antonia (B)
126. Martínez Nadal, Apol·lònia (A)
127. Martínez Serra, Jordi (B)
128. Martínez-Abascal García, Ángeles (A)
129. Marty Broquet, Gisèle (A)
130. Mas Barceló, Margalida (D)
131. Mas Franch, Lluís (A)
132. Mas Sansó, Ramon (A)
133. Mateu Oliver, Àngel (C)
134. Mauleón Méndez, Emilio (B)
135. Mba Abogo, César A. (C)
136. Medrano Gil, Hipólito (A)
137. Mellado Gordo, José Miguel (D)
138. Mesquida Cantallops, Joan Antoni (A)
139. Mir Torres, Arnau (A)



140. Miralles Monserrat, Joan (A)
141. Miralles Socias, Antoni (A)
142. Miró Julià, Margalida (A)
143. Molina Cayuela, Rosario (D)
144. Monjo Cabrer, Marta (B)
145. Montaño Moreno, Juan José (B)
146. Moreno Gómez, Carlos (B)
147. Morey Salvà, Jeroni (A)
148. Morro Pérez, Pere (D)
149. Mulet Trobat, Bartomeu (A)
150. Munar Muntaner, Esperança (A)
151. Muñoz Izquierdo, Francisco (A)
152. Muntaner Guasp, Joan Jordi (A)
153. Mus Amézquita, Maurici (A)
154. Nicolau Julià, Margalida (D)
155. Oliver Codina, Gabriel (A)
156. Oliver Colom, Tomàs Màrius (D)
157. Oliver Herrero, Ramón (A)
158. Oliver Jaume, Jaume (A)
159. Palmer Tous, M. Teresa (B)
160. Palou Franco, Josefina (A)
161. Palou Oliver, Maria Antònia (B)
162. Paniza Fullana, Antònia (A)
163. Pascual Fuster, Bartomeu (A)
164. Payeras Llodrà, Margalida (A)
165. Paz Lourido, Berta (B)
166. Perales López, Francisco José (A)
167. Perelló Julià, Miquel (B)
168. Pérez Castelló, Josep Antoni (A)
169. Petitpierre Vall, Eduard (A)
170. Petro Balaguer, Ana Belén (B)
171. Picó Segura, Catalina (A)
172. Piña Saiz, Luis Francisco (D)
173. Piquer Montoro, Joan Miquel (A)
174. Piqueras Garcia, Miguel Ángel (D)
175. Piro Perusín, Oreste (B)
176. Pizà Rosselló, Rafael (D)
177. Planas Rosselló, Antoni (A)
178. Pons Bosch, Jordi (C)
179. Pons Buades, Guillem Xavier (B)
180. Pons Florit, David (B)
181. Ponsell Vicens, M. Esperança (B)
182. Prades Lacasta, Jesús (B)
183. Prats Taberner, Bernat (D)
184. Prieto Valle, Juana M. (B)
185. Prohens Sastre, Rafael Jaume (A)
186. Ramis Noguera, Climent (A)
187. Ramis Rebassa, Lourdes (A)



188. Ramon Pérez de Rada, Guillem (A)
189. Ramon Ribas, Eduard (A)
190. Ramon Rueda, Irene (C)
191. Redondo Soto, M. Ángeles (D)
192. Reverte Lorenzo, Juan Manuel (C)
193. Rey-Maquieira Palmer, Javier (A)
194. Rial Planas, Rubén Víctor (A)
195. Riera Darder, Joana Maria (C)
196. Riera Font, Antoni (A)
197. Riutort Serra, Bernat (A)
198. Rivas Yarza, Pedro A. (B)
199. Roca Bennàsar, Miquel Àngel (A)
200. Roca Telleria, Matilde (B)
201. Rodríguez Cuenca, Sergio (B)
202. Rodríguez Guerrero, Ana María (B)
203. Rodríguez Martín, Susana (C)
204. Rodríguez Rodríguez, Rosa Isabel (A)
205. Rodríguez-Navas González, Guillermo (B)
206. Roig Muntaner, Antoni (A)
207. Romero March, Romualdo (A)
208. Rosselló Bover, Pere (A)
209. Rosselló Ramon, M. Rosa (A)
210. Sabiote Navarro, Diego (A)
211. Salinas Ibáñez, Jesús M. (A)
212. Salvà Mut, Francesca (A)
213. San Miguel Ruibal, Maximino (A)
214. Sánchez-Cuenca López, M. del Pilar (B)
215. Sansó Rosselló, Andreu (A)
216. Sastre Fullana, Pedro (C)
217. Seguí Aznar, Miquel (A)
218. Seguí Pons, Joana Maria (A)
219. Segura Fuster, Jaume Agapit (A)
220. Seijo Noguera, Gonzalo (B)
221. Serra Crespí, Llorenç (A)
222. Serra Vich, Francesca (A)
223. Servera Baño, Josep (A)
224. Servera Barceló, Mateu (A)
225. Servera Nicolau, Jaume (A)
226. Socias Reynés, Antoni (C)
227. Spadaro Giardina, Amedeo (A)
228. Steinhausl Molnar, Ulrike (A)
229. Stela Fiol, Joan (A)
230. Sureda Garcia, Bernat (A)
231. Toral Garcés, Raúl (A)
232. Torres Escandell, Vicente Juan (C)
233. Torres Lana, José Ángel (A)
234. Torres Marí, Francesc (A)
235. Tortella Feliu, Miquel Rafael (A)



236. Touza Garma, M. del Carmen (A)
237. Truyols Martí, M. Antònia (B)
238. Tugores Ques, Maria (A)
239. Tur Faúndez, María Nélida (A)
240. Vadell Adrover, Jaume (A)
241. Vallespir Soler, Jordi (A)
242. Valriu Llinàs, Caterina (A)
243. Valverde Garcia, Llorenç (A)
244. Vargas Herguezábal, Lida Ainara (C)
245. Verd Crespí, Maria (D)
246. Vicens Pujol, Carlota (A)
247. Vicente Zafra, Raúl (B)
248. Vilanova Canet, Bartomeu (A)
249. Zaforteza Lallemand, Concepció (B)

CLAUSTRE

1.1.2 ACTIVITATS

El Claustre es va convocar en dues ocasions, en sessió ordinària el dia 11 de gener de
2002 i també en sessió ordinària el dia 12 de juliol de 2002. 

A la primera sessió la Síndica de Greuges va presentar als membres del Claustre la
memòria anual de les seves actuacions per complir les previsions que estableixen els Estatuts.

També el Rector hi va presentar l’informe sobre l’activitat acadèmica del curs que acabam
de cloure. 

Amb motiu de l’aprovació de la Llei orgànica d’universitats la Secretària General va
realitzar una detallada exposició en relació amb l’entrada en vigor d’aquesta llei, els terminis
d’adaptació, el procés per adaptar-hi el text estatutari i la incidència en l’estructura i el govern de
la Universitat, com també en relació amb la incidència en els tres sectors de la comunitat
universitària: professorat, estudiants i PAS.

Una de les conseqüències immediates de l’aplicació de la nova llei va ser la dissolució del
Claustre i l’elecció d’un Claustre constituent. El 14 de maig de 2002 es varen realitzar les
eleccions al Claustre i aquest es va constituir a la sessió del dia 12 de juliol de 2002. Un cop
constituït, va aprovar el Reglament del Claustre constituent i d’acord amb el que estableix aquest
reglament el Claustre va dur a terme distints processos electorals. En primer lloc, va elegir els
membres de la Mesa del Claustre constituent:

Vocals representants dels professors doctors pertanyents als cossos docents universitaris (grup a):

Titulars
1. Socias Salvà, Antoni (Departament d’Economia i Empresa)
2. Paniza Fullana, Antònia (Departament de Dret Privat)
3. Janer Torrens, Joan David (Departament de Dret Públic)
4. Miralles Socias, Antoni (Departament de Biologia)

Suplents
1. —
2. —



3. —
4. —
5. —

Vocal representant de la resta de personal docent i investigador (grup b):

Titular
1. Paz Lourido, Berta (Departament d’Infermeria i Fisioteràpia)

Suplent
1. Borràs Amengual, Catalina Maria (Departament d’Economia i Empresa)

Vocals representants dels estudiants (grup c):

Titulars
1. Gómez García, José Miguel (estudis d’Administració i Direcció d’Empreses)
2. Llull Cabrer, Joan (estudis d’Administració i Direcció d’Empreses)

Suplents
1. Socias Reynés, Antoni (estudis de Biologia)
2. —

Vocal representant del personal d'administració i serveis (grup d):

Titular
1. Mellado Gordo, José Miguel

Suplent
1. Llabrés Grau, Miquel

L'ordre dels diferents membres suplents elegits respon, de major a menor, al nombre de vots
obtinguts. Per tant, les substitucions s'han d'adequar a aquest ordre.

A continuació els degans i directors de centre i els directors de departament i institut universitari
varen elegir els seus representants al Consell de Govern, d'acord amb el que preveu l'article 4 de l'Acord
normatiu de 24 de juny de 2002 pel qual s'estableix la composició i el procediment d’elecció del
Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en compliment de la disposició transitòria
segona de la Llei orgànica d’universitats. Són els següents:

Vocals representants dels degans i directors de centre:

Titulars

1. Cuadrado Fernández, Perfecto (degà de la Facultat de Filosofia l Lletres)
2. Puigjaner Trepat, Ramon (director de l’Escola Universitària Superior)
3. Tapia Fernández, Isabel (degana de la Facultat de Dret)
4. Aguiló Fuster, Josep Ignasi (director de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials)



5. Artigas Lelong, Berta (directora de l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia)
6. Salvà Mut, Francesca (degana de la Facultat d’Educació)

Suplents

1. Garcias Gomila, Francesca (degana de la Facultat de Ciències)
2. Pich Solé, Jordi (degà de la Facultat de Psicologia)

Vocals representants dels directors de departament i institut universitari:

Titulars

1. Mas Vives, Joan (director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General)
2. Servera Barceló, Mateu (director del Departament de Psicologia)
3. Socias Salvà, Antoni (director del Departament d’Economia i Empresa)
4. Tur Faúndez, María Nélida (directora del Departament de Dret Privat)
5. Deyà Serra, Pere M. (director del Departament de Química)
6. Morata Socias, Josep (director del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts)
7. Moreno Castillo, Isabel (directora del Departament de Biologia)
8. Valverde Garcia, Llorenç (director del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica)
9. Pomar Gomà, Lluís (director del Departament de Ciències de la Terra)

Suplents
1. Payeras Grau, Maria (directora del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina)
2. Mas Franch, Lluís (director del Departament de Física)
3. Torres Marí, Francesc (director del Departament de Filosofia i Treball Social)
4. Sánchez-Cuenca López, M. Pilar (directora del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia)

El període de mandat dels vocals representants dels distints grups serà el que estableix l'article 8
de la normativa esmentada abans: “Els membres electius del Consell de Govern provisional finalitzaran
el seu mandat en el moment en què es constitueixi el Consell de Govern que s’elegeixi de conformitat
amb les previsions dels nous Estatuts, que s’han d’elaborar d’acord amb la disposició transitòria segona
de la LOU”, tot això sens perjudici del que estableix l’article 6.

L'ordre dels diferents membres elegits respon, de major a menor, al nombre de vots obtinguts. Per
tant, les substitucions s'han d'adequar a aquest ordre.

Tot seguit els professors doctors pertanyents als cossos docents universitaris, la resta de personal
docent i investigador, els estudiants i el personal d'administració i serveis han elegit els seus
representants al Consell de Govern, d'acord amb el que preveu l'article 3 de l'Acord normatiu de 24 de
juny de 2002 pel qual s'estableix la composició i el procediment d’elecció del Consell de Govern de la
Universitat de les Illes Balears en compliment de la disposició transitòria segona de la Llei orgànica
d’universitats. Són els següents:

Vocals representants dels professors doctors pertanyents als cossos docents universitaris (grup a):

Titulars
1. Mesquida Cantallops, Joan Antoni (Departament de Filologia Catalana i Lingüística General)
2. Cantarellas Camps, Catalina (Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts)



3. Fontanet Nadal, Gabriel (Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica)
4. Fiol Arbós, Joan Jesús (Departament de Química)
5. Juaneda Sampol, Catalina Nativitat (Departament d’Economia i Empresa)
6. Llull Gilet, Antoni (Departament d’Economia i Empresa)
7. Forteza Coll, Rafael Àngel (Departament de Química)
8. Mus Amézquita, Maurici (Departament de Biologia)

Suplents
1. Ramón Oliver Herrero (Departament de Física)
2. M. Teresa Adame Obrador (Departament de Ciències de l’Educació)
3. Miquel Rafael Tortella Feliu (Departament de Psicologia)
4. Joan Fornós Astó (Departament de Ciències de la Terra)
5. Maria Payeras Grau (Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina)
6. Francesc Torres Marí (Departament de Filosofia i Treball Social)
7. Miquel Josep Deyà Bauzà (Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts)
8. Nicolau Dols Salas (Departament de Filologia Catalana i Lingüística General)

Vocals representants de la resta de personal docent i investigador (grup b):

Titulars
1. Alberdi Castell, Rosa Maria (Departament d’Infermeria i Fisioteràpia)
2. Rivas Yarza, Pedro Antonio (Departament d’Economia i Empresa)

Suplents
1. Garí Ruiz, Ruth (Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica)

Vocals representants dels estudiants (grup c):

Titulars

Primer cicle
1. Gómez García, José Miguel (estudis d’Administració i Direcció d’Empreses)
2. Llull Cabrer, Joan (estudis d’Administració i Direcció d’Empreses)
3. Sastre Fullana, Pedro (estudis d’Infermeria)

Segon cicle
4. Garí Quetglas, Miquel (estudis de Biologia)
5. Socias Reynés, Antoni (estudis de Biologia)

Tercer cicle
6. Garau Rosselló, Carolina (estudis de Química)

Suplents

Primer cicle
1. Torres Escandell, Vicente Juan (estudis d’Informàtica de Sistemes)

Segon cicle



4. —
5. —

Tercer cicle
6. Pons Bosch, Jordi (estudis de Ciències Històriques i Teoria de les Arts)

Vocals representants del personal d'administració i serveis (grup d):

Titulars
1. Piña Saiz, Luis Francisco 
2. Baltasar Quesada, M. Isabel 
3. Barea Roig, Rafael 
4. Prats Taberner, Bernat 

Suplents
1. —
2. —
3. —
4. —

El període de mandat dels vocals representants dels distints grups serà el que s'estableix a l'article
8 de la normativa esmentada abans: “Els membres electius del Consell de Govern provisional
finalitzaran el seu mandat en el moment en què es constitueixi el Consell de Govern que s’elegeixi de
conformitat amb les previsions dels nous Estatuts, que s’han d’elaborar d’acord amb la disposició
transitòria segona de la LOU”, tot això sens perjudici del que estableix l’article 6.

L'ordre dels diferents membres elegits respon, de major a menor, al nombre de vots obtinguts. Per
tant, les substitucions s'han d'adequar a aquest ordre.

A continuació es va aprovar l’acord de creació d’una comissió per a la reforma dels
Estatuts i tot seguit es va procedir a elegir els representants claustrals en aquesta comissió. Els
membres que formen part d’aquesta comissió són:

Presidenta
Margalida Gili Planas (per delegació del Rector)

Consell Executiu (2)

Avel·lí Blasco Esteve
Esperança Munar Muntaner

Professors doctors pertanyents als cossos docents universitaris (4)
Francesca Salvà Mut
Josep I. Aguiló Fuster
José Ángel Torres Lana
Josep Morata Socias 
 

Resta de personal docent i investigador (1)



M. del Pilar Sánchez-Cuenca López

Estudiants (2)
Jordi Pons Bosch
Vicente Juan Torres Escandell 

PAS (1)
Rafael Barea Roig

Finalment es va procedir a l’elecció de representants claustrals dels estudiants al Consell
d’Estudiants. Varen resultar elegits els següents estudiants:

1. Ballester Tamayo, Rafael (estudis de Filologia Hispànica)
2. Batlle Vallespir, Josep (estudis de tercer cicle)
3. Coll Cañelles, Miquel Àngel (Espai Jove) (estudis de Pedagogia)
4. Enseñat Rodríguez, Joan (estudis d'Economia)
5. Garau Rosselló, Carolina (estudis de tercer cicle)
6. Garí Quetglas, Miquel (estudis de Biologia)
7. Gómez García, José Miguel (estudis d'Administració i Direcció d'Empreses)
8. Gormariz Mendoza, Aina (estudis de Mestre)
9. Llull Cabrer, Joan (estudis d'Administració i Direcció d'Empreses)
10. Mateu Oliver, Àngel (Espai Jove) (estudis de Geografia)
11. Mba Abogo, César A. (estudis d'Economia)
12. Pons Bosch, Jordi (estudis de tercer cicle)
13. Ramon Rueda, Irene (Espai Jove) (estudis de Pedagogia)
14. Reverte Lorenzo, Juan Manuel (estudis de Física)
15. Riera Darder, Joana Maria (estudis de Bioquímica)
16. Rodríguez Martín, Susana (estudis de Fisioteràpia)
17. Sastre Fullana, Pedro (estudis d'Infermeria)
18. Socias Reynés, Antoni (estudis de Biologia)
19. Torres Escandell, Vicente Juan (estudis d'Informàtica de Sistemes)
20. Vargas Herguezábal, Lida Ainara (estudis d'Infermeria)



1.2 Junta de Govern i Consell de Govern

JUNTA DE GOVERN

1.2.1 COMPOSICIÓ

— Magfc. i Excm. Sr. Llorenç Huguet Rotger, Rector.
— Excm. Sr. Jaume Sureda Negre, vicerector d’Estudiants i Relacions Institucionals.
— Excm. Sr. Carles Manera Erbina, vicerector de Planificació Economicoadministrativa.
— Excma. Sra. Esperança Munar Muntaner, vicerectora de Professorat i Departaments.
— Excm. Sr. Eduard Rigo Carratalà, vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres.
— Excm. Sr. Eugeni Garcia Moreno, vicerector d'Investigació i Política Científica.
— Excm. Sr. Gabriel Moyà Niell, vicerector d’Infraestructures i Medi Ambient.
— Excm. Sr. Avel·lí Blasco Esteve, vicerector de Projectes i Relacions Internacionals.
— Excma. Sra. Mercè Gambús Saiz, vicerectora d’Extensió Universitària i Activitats
Culturals.
— Il·lma. Sra. Margalida Gili Planas, Secretària General.
— Il·lm. Sr. Andreu Alcover Ordinas, Gerent.
— Il·lm. Sr. Jordi Vallespir Soler, director del Dept. de Ciències de l'Educació.
— Il·lm. Sr. Francesc Torres Marí, director del Dept. de Filosofia.
— Il·lma. Sra. María Nélida Tur Faúndez, directora del Dept. de Dret Privat.
— Il·lm. Sr. Pere M. Deyà Serra, director del Dept. de Química.
— Il·lm. Sr. Antoni Socias Salvà, director del Dept. d'Economia i Empresa.
— Il·lma. Sra. M. Pilar Sánchez-Cuenca López, directora del Dept. d'Infermeria i
Fisioteràpia.
— Il·lm. Sr. Romà Piña Homs, director del Dept. de Dret Públic.
— Il·lm. Sr. Lluís Pomar Gomà, director del Dept. de Ciències de la Terra.
— Il·lma. Sra. Maria Payeras Grau, directora del Dept. de Filologia Espanyola, Moderna i
Llatina.
— Il·lm. Sr. Andreu Palou Oliver, director del Dept. de Biologia Fonamental i Ciències de
la Salut.
— Il·lma. Sra. Isabel Moreno Castillo, directora del Dept. de Biologia.
— Il·lm. Sr. Mateu Servera Barceló, director del Dept. de Psicologia.
— Il·lm. Sr. Joan Mas i Vives, director del Dept. de Filologia Catalana i Lingüística
General.
— Il·lm. Sr. Josep Morata Socias, director del Dept. de Ciències Històriques i Teoria de les
Arts.
— Il·lm. Sr. Llorenç Valverde Garcia, director del Dept. de Ciències Matemàtiques i
Informàtica.
— Il·lm. Sr. Lluís Mas Franch, director del Dept. de Física.
— Il·lma. Sra. Francesca Salvà Mut, degana de la Facultat d'Educació.



— Il·lm. Sr. Eugeni Aguiló Pérez, degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials.
— Il·lm. Sr. Perfecto Cuadrado Fernández, degà de la Facultat de Filosofia i Lletres.
— Il·lma. Sra. Isabel Tapia Fernández, degana de la Facultat de Dret.
— Il·lm. Sr. Jordi Pich i Solé, degà de la Facultat de Psicologia. 
— Il·lm. Sr. Ramon Puigjaner Trepat, director de l'Escola Politècnica Superior.
— Il·lma. Sra. Francesca Garcias Gomila, degana de la Facultat de Ciències.
— Il·lma. Sra. Berta Artigas Lelong, directora de l'Escola Universitària d'Infermeria i
Fisioteràpia.
— Il·lm. Sr. Josep Ignasi Aguiló Fuster, director de l'Escola Universitària d'Estudis
Empresarials.
— Il·lm. Sr. Francesc Sastre Albertí, director de l'Escola Universitària de Turisme.
— Il·lm. Sr. Gabriel Janer Manila, director de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE).
— Il·lm. Sr. Joaquim Tintoré Subirana, director de l’Institut Mediterrani d’Estudis
Avançats (IMEDEA).
— Sr. Gabriel Fontanet Nadal (representant dels professors dels cossos docents).
— Sra. Maria Barceló Crespí (representant dels professors dels cossos docents).
— Sr. Felicià Grases Freixedas (representant dels professors dels cossos docents).
— Sra. C. Nativitat Juaneda Sampol (representant dels professors dels cossos docents).
— Sra. Isabel Maria Aguiló Pons (representant dels professors dels cossos docents).
— Sr. Josep Lluís Ballester Mortes (representant dels professors dels cossos docents).
— Sr. Diego Sabiote Navarro (representant dels professors dels cossos docents).
— Sra. Maria Miquela Morlà Garcias (representant dels ajudants, becaris i professors
associats).
— Sr. Vicente Juan Torres Escandell (representant dels estudiants, primer cicle).
— Sr. Ricardo Macho Juan (representant dels estudiants, primer cicle).
— Sr. Félix Rodríguez Díaz (representant dels estudiants, primer cicle).
— Sra. Carolina Moreno Grauches (representant dels estudiants, primer cicle).
— Sr. Bartomeu Antich Luque (representant dels estudiants, segon cicle).
— Sr. Miquel Garí Quetglas (representant dels estudiants, segon cicle).
— Sr. Albert Lobo Melgar (representant dels estudiants, segon cicle).
— Sr. Jordi Pons Bosch (representant dels estudiants, tercer cicle).
— Sr. Rafael Barea Roig (representant del PAS).
— Sra. Maria Verd Crespí (representant del PAS).
— Sr. Luis Francisco Piña Saiz (representant del PAS).
— Sr. Bernat Prats Taberner (representant del PAS).

CONSELL DE GOVERN

El dia 12 de juliol de 2002 el Claustre constituent va elegir el Consell de Govern
provisional, d’acord amb la disposició transitòria segona de la Llei orgànica 6/2001, de 21
de desembre, d’universitats (LOU), el qual es va constituir a la sessió del dia 23 de juliol de
2002.

COMPOSICIÓ 



 Magfc. i Excm. Sr. Llorenç Huguet Rotger, Rector
 Excm. Sr. Jaume Sureda Negre, vicerector d’Estudiants i Relacions Institucionals
 Excm. Sr. Carles Manera Erbina, vicerector de Planificació Economicoadministrativa
 Excma. Sra. Esperança Munar Muntaner, vicerectora de Professorat i Departaments
 Excm. Sr. Eduard Rigo Carratalà, vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres
 Excm. Sr. Eugeni Garcia Moreno, vicerector d'Investigació i Política Científica
 Excm. Sr. Gabriel Moyà Niell, vicerector d’Infraestructures i Medi Ambient
 Excm. Sr. Avel·lí Blasco Esteve, vicerector de Projectes i Relacions Internacionals
 Excma. Sra. Mercè Gambús Saiz, vicerectora d’Extensió Universitària i Activitats

Culturals
 Il·lma. Sra. Margalida Gili Planas, Secretària General
 Il·lm. Sr. Andreu Alcover Ordinas, Gerent
 Sr. Joan Antoni Mesquida Cantallops (Departament de Filologia Catalana i Lingüística

General)
 Sra. Catalina Cantarellas Camps (Departament de Ciències Històriques i Teoria de les

Arts)
 Sr. Gabriel Fontanet Nadal (Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica)
 Sr. Joan Jesús Fiol Arbós (Departament de Química)
 Sra. Catalina Nativitat Juaneda Sampol (Departament d’Economia i Empresa)
 Sr. Antoni Llull Gilet (Departament d’Economia i Empresa)
 Sr. Rafael Àngel Forteza Coll (Departament de Química)
 Sr. Maurici Mus Amézquita (Departament de Biologia)
 Sra. Rosa Maria Alberdi Castell (Departament d’Infermeria i Fisioteràpia)
 Sr. Pedro Antonio Rivas Yarza (Departament d’Economia i Empresa)
 Il·lm. Sr. Perfecto Cuadrado Fernández (degà de la Facultat de Filosofia i Lletres)
 Il·lm. Sr. Ramon Puigjaner Trepat (director de l’Escola Universitària Superior)
 Il·lma. Sra. Isabel Tapia Fernández (degana de la Facultat de Dret )
 Il·lm. Sr. Josep Ignasi Aguiló Fuster (director de l’Escola Universitària d’Estudis

Empresarials)
 Il·lma. Sra. Berta Artigas Lelong (directora de l’Escola Universitària d’Infermeria i

Fisioteràpia)
 Il·lma. Sra. Francesca Salvà Mut (degana de la Facultat d’Educació)
 Il·lm. Sr. Joan Mas Vives (director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística

General)
 Il·lm. Sr. Mateu Servera Barceló (director del Departament de Psicologia)
 Il·lm. Sr. Antoni Socias Salvà (director del Departament d’Economia i Empresa)
 Il·lma. Sra. María Nélida Tur Faúndez (directora del Departament de Dret Privat)
 Il·lm. Sr. Pere M. Deyà Serra (director del Departament de Química)
 Il·lm. Sr. Josep Morata Socias (director del Departament de Ciències Històriques i

Teoria de les Arts) 
 Il·lma. Sra. Isabel Moreno Castillo (directora del Departament de Biologia)
 Il·lm. Sr. Llorenç Valverde Garcia (director del Departament de Ciències Matemàtiques

i Informàtica)
 Il·lm. Sr. Lluís Pomar Gomà (director del Departament de Ciències de la Terra)



 Sr. Santiago José Cavanillas Múgica (Departament de Dret Privat)
 Sr. Eduard Cesari Aliberch (Departament de Física)
 Sr. Josep Servera Baño (Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina)
 Sr. Bartomeu J. Serra Cifre (director del Servei de Càlcul i Informatització)
 Sr. Miquel Pastor Tous (director del Servei de Biblioteca i Documentació)
 Sr. Felicià Grases Freixedas (Departament de Química)
 Sr. Vicente Juan Torres Escandell (president del Consell d’Estudiants)
 Sr. Antoni Salas Roca (Consell Social)
 Sra. Josefina Salord Ripoll (Consell Social)
 Sr. José Miguel Gómez García (estudis d’Administració i Direcció d’Empreses)
 Sr. Joan Llull Cabrer (estudis d’Administració i Direcció d’Empreses)
 Sr. Pere Sastre Fullana (estudis d’Infermeria)
 Sr. Miquel Garí Quetglas (estudis de Biologia)
 Sr. Antoni Socias Reynés (estudis de Biologia)
 Sra. Carolina Garau Rosselló (estudis de Química)
 Sr. Daniel Zarraluqui Paternain (Consell Social)
 Sr. Luis Francisco Piña Saiz (representant del PAS)
 Sra. M. Isabel Baltasar Quesada (representant del PAS)
 Sr. Rafael Barea Roig (representant del PAS)
 Sr. Bernat Prats Taberner (representant del PAS)

1.2.2 ACTIVITATS

Durant el passat curs acadèmic es convocaren sis sessions ordinàries de la Junta de
Govern (8 de novembre de 2001, 18 de desembre de 2001, 20 de febrer de 2002, 21 de
març de 2002, 8 de maig de 2002, 24 de juny de 2002) i dues sessions ordinàries del
Consell de Govern (23 de juliol de 2002 i 24 de setembre de 2002). La Junta de Govern va
dur a terme una important activitat, que es pot resumir en els punts següents:

1. Va continuar la labor de desenvolupament normatiu del text estatutari de la Universitat:

a) Va reformar la normativa de becaris propis d’investigació i de col·laboració de la
Universitat de les Illes Balears.
b) Va aprovar la reforma de la normativa electoral i de representació de la Universitat de
les Illes Balears.
c) Va aprovar la modificació de la composició numèrica del col·lectiu estudiantil de les
juntes de facultat i d’escola.
d) Va aprovar el Reglament de la Junta de la Facultat de Psicologia.
e) Va aprovar la normativa sobre títols propis de la Universitat de les Illes Balears.
f) Va aprovar el calendari lectiu per al curs 2002-2003.
g) Va convocar les places d’alumnes col·laboradors per al curs 2002-2003.
h) Va aprovar distintes modificacions del Reglament acadèmic de la Universitat.



i) Va aprovar la modificació de l'article 3 de la normativa de permanència dels estudiants a
la Universitat de les Illes Balears.
j) Va aprovar la normativa sobre la implementació de nous plans d’estudis oficials.

Arran del procés de reforma normativa que s’havia d’iniciar com a conseqüència de
l’entrada en vigor de la Llei orgànica 6/2001, d’universitats, la Junta de Govern va aprovar
la normativa següent:

k) La normativa que regula la composició i el procediment d’elecció del Claustre de la
Universitat de les Illes Balears en compliment de la disposició transitòria segona de la Llei
orgànica d’universitats.

l) La normativa que regula la composició i el procediment d’elecció del Consell de Govern
provisional de la Universitat de les Illes Balears, en compliment de la disposició transitòria
segona de la Llei orgànica d’universitats.

m) Va aprovar el Reglament del Claustre constituent.

2. La Junta de Govern va aprovar 22 títols propis, que inclouen les distintes modalitats:
títols propis de grau, de postgrau, itineraris d’especialització, títols progressius i títols de
formació bàsica.

3. Un altre capítol important és el relacionat amb els nous estudis. Pel que fa a aquest tema,
la Junta de Govern va aprovar l’especialitat d’Educació Especial i els nous plans d’estudis
de Mestre per a la UIB i l’escola adscrita Alberta Giménez. També va aprovar el pla
d’estudis del títol d’Arquitecte Tècnic i el pla d’estudis d’Enginyeria Tècnica en
Hortofructicultura i Jardineria.

4. Va aprovar les modificacions dels plans d’estudis d’Enginyeria en Informàtica,
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions,
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes, Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat
en Electrònica Industrial. 

5. Va aprovar la modificació d’una assignatura del pla d’estudis de Física.

6. Un altre capítol molt important va ser la ratificació de convenis: es varen ratificar cent
trenta-tres acords marc, convenis, protocols i contractes subscrits amb altres universitats i
institucions públiques i privades, nacionals i estrangeres.

7. Pel que fa a l’apartat de professors visitants, la Junta de Govern va aprovar les propostes
següents, les quals suposen un increment important de les relacions d’investigació amb
altres centres nacionals i internacionals:



— El senyor Daniel Bachiller, de la Universitat de Califòrnia a Los Angeles (EUA),
adscrit al Departament de Biologia, amb un contracte pel període comprès entre el 8 d’abril
i el 8 de maig de 2002, amb nivell de retribució 2.

— El senyor Esteban Chornet Gené, de la Universitat de Sherbrooke, Quebec
(Canadà), adscrit al Departament de Biologia, amb un contracte d’un mes, de l’1 al 30
d’abril de 2002, amb nivell de retribució 1.

— El senyor Oleg Stasyk, de l’Institute of Plant Physiology and Genetics de
l’Acadèmia Nacional de Ciències d’Ucraïna (Ucraïna), adscrit al Departament de Biologia,
amb un contracte pel període comprès entre el 15 de juny i el 15 d’agost de 2002, amb
nivell de retribució 2.

— La senyora Ana Jofre, de la Universitat Nacional de La Plata (Argentina), adscrita
al Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, amb un contracte pel període
comprès entre el 15 de gener i el 15 de març de 2002, amb nivell de retribució 2.

— El senyor Juan Carlos Mantero, de la Universitat Nacional Mar del Plata
(Argentina), adscrit al Departament de Ciències de la Terra, amb un contracte pel període
comprès entre el 7 de gener i el 7 de febrer de 2002, amb nivell de retribució 2.

— El senyor Ivan Seder, del Department of Computer Science and Applied Natural
Sciences in Merseburg, University of Applied Sciences (Alemanya), adscrit al Departament
de Ciències Matemàtiques i Informàtica, amb un contracte pel període comprès entre l’1 de
març i el 30 d’abril de 2002, amb nivell de retribució 1.

— El senyor Joan Batlle Grabulosa, de l’Institut d’Informàtica i Aplicacions de la
Universitat de Girona, adscrit al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, amb
un contracte de dos mesos, de l’1 al 28 de febrer de 2002 i de l’1 al 31 de maig de 2002,
amb nivell de retribució 1.

— El senyor Luc Arrondel, del Departament i Laboratori d’Economia Teòrica i
Aplicada (DELTA), París (França), adscrit al Departament d’Economia i Empresa, amb un
contracte d’un mes, de l’1 al 31 de maig de 2002, amb nivell de retribució 1.

— El senyor Arístides Pelegrín Mesa, de la Universitat de Camagüey (Cuba), adscrit
al Departament d’Economia i Empresa, amb un contracte d’un mes, de l’1 al 31 de maig de
2002, amb nivell de retribució 2.

— El senyor Julio Carranza Valdés, de la Universitat de l’Havana (Cuba), adscrit al
Departament d’Economia i Empresa, amb un contracte pel període comprès entre el 15 de
febrer i el 15 de març de 2002, amb nivell de retribució 2.

— El senyor Òscar Pujol Riembau, de la Universitat de Benarés (Índia), adscrit al
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, amb un contracte pel període
comprès entre l’1 de maig i l’1 de juliol de 2002, amb nivell de retribució 2.

— El senyor Iggy Roca, de la Universitat d’Essex (Regne Unit), adscrit al
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, amb un contracte pel període
comprès entre el 15 de febrer i el 15 de març de 2002, amb nivell de retribució 1.

— El senyor Teimuraz Valerian Zaqarashvili, de l’Abastumani Astrophysical
Observatory, Tbilisi (Geòrgia), adscrit al Departament de Física, amb un contracte d’un
mes, de l’1 al 30 de juny de 2002, amb nivell de retribució 3.

— El senyor Ángel Ricardo Plastino, de la Facultat d’Astronomia i Geofísica de la
Universitat Nacional de La Plata (Argentina), adscrit al Departament de Física, amb un
contracte d’un mes, de l’1 al 31 de març de 2002, amb nivell de retribució 2.



— El senyor Ángel Plastino, de la Universitat Nacional de La Plata (Argentina),
adscrit al Departament de Física, amb un contracte pel període comprès entre el 15 de juny
i el 15 de juliol de 2002, amb nivell de retribució 1.

—  El senyor Diego González Tisserand, del Consiglio Nazionale della Ricerca
(Itàlia), adscrit al Departament de Física, amb un contracte d’un mes, de l’1 al 31 de maig
de 2002, amb nivell de retribució 1.

— El senyor Marcelo O. Magnasco, de la Universitat Rockefeller, Nova York
(EUA), adscrit al Departament de Física, amb un contracte pel període comprès entre el 15
de juny i el 15 de juliol de 2002, amb nivell de retribució 1.

— El senyor Brian O. J. Tupper, de la Universitat de Nova Brunsvic (Canadà),
adscrit al Departament de Física, amb un contracte pel període comprès entre el 15 de gener
i el 15 de febrer de 2002, amb nivell de retribució 1.

— El senyor Dietrich Kramer, de la Universitat de Jena (Alemanya), adscrit al
Departament de Física, amb un contracte pel període comprès entre el 14 de gener i el 14
de febrer de 2002, amb nivell de retribució 1.

— El senyor Volodymyr Chernenko, de l’Institute of Magnetism de l’Acadèmia
Nacional de Ciències d’Ucraïna (Ucraïna), adscrit al Departament de Física, amb un
contracte de dos mesos, de l’1 d’abril al 31 de maig de 2002, amb nivell de retribució 1.

— La senyora Lidia Yágüez-Hervas, de l’Institut de Psiquiatria de Londres (Regne
Unit), adscrita al Departament de Psicologia, amb un contracte pel període comprès entre el
20 de maig i el 20 de juny de 2002, amb nivell de retribució 2.

— El senyor Wolfgang Larbig, de la Universitat Eberhard Karl de Tubinga
(Alemanya), adscrit al Departament de Psicologia, amb un contracte de dos mesos, de l’1
de març al 30 d’abril de 2002, amb nivell de retribució 1.

— El senyor John Warren Lawrence, de la Universitat Johns Hopkins, Baltimore
(EUA), adscrit al Departament de Psicologia, amb un contracte pel període comprès entre
el 26 de maig i el 26 de juny de 2002, amb nivell de retribució 2.

— La senyora María Cristina Apella, del Centro de Referencia para Lactobacilos
(CERELA) i de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo de la Universitat
de Tucumán (Argentina), adscrita al Departament de Química, amb un contracte de dos
mesos, de l’1 de maig al 30 de juny de 2002, amb nivell de retribució 2.

— La senyora Natalia V. Semenova, de la Universitat Estatal de Moscou (Rússia),
adscrita al Departament de Química, amb un contracte de dos mesos, de l’1 de maig al 30
de juny de 2002, amb nivell de retribució 2.

— El senyor Frédéric Théraulaz, del Laboratori de Química i Medi Ambient de la
Universitat de Provença (França), adscrit al Departament de Química, amb un contracte
d’un mes, de l’1 al 30 de juny de 2002, amb nivell de retribució 2.

— El senyor Héctor José Fasoli, de la Universitat Catòlica Argentina, Buenos Aires
(Argentina), adscrit al Departament de Química, amb un contracte pel període comprès
entre el 7 de gener i el 22 de març de 2002, amb nivell de retribució 2.

— La senyora Ivana Vucenik, de l’Escola de Medicina de la Universitat de Maryland,
Baltimore (EUA), adscrita al Departament de Química, amb un contracte pel període
comprès entre l’1 de juliol i el 15 d’agost de 2002, amb nivell de retribució 2. 

— El senyor Dante Chialvo, de la Northwestern Medical School, Chicago (EUA),
adscrit a l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats, amb un contracte de dos mesos, de l’1
de maig al 30 de juny de 2002, amb nivell de retribució 1.



— El senyor Michel Renovell, LIRMM, de la Universitat de Montpeller (França),
adscrit al Departament de Física, amb un contracte pel període comprès entre l’1 i el 30 de
setembre de 2002, amb nivell de retribució 2.

— El senyor Charles Hawkins, de la Universitat de Nou Mèxic (EUA), adscrit al
Departament de Física, amb un contracte pel període comprès entre l’1 i el 30 de setembre
de 2002, amb nivell de retribució 1.

— El senyor Sascha Husa, del Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik, Albert
Einstein Institut (Alemanya), adscrit al Departament de Física, amb un contracte pel
període comprès entre l’1 de novembre i l’1 de desembre de 2002, amb nivell de retribució
2.

— La senyora Cristina Masoller Ottieri, de l’Institut de Física de la Universitat de la
República, Montevideo (Uruguai), adscrita al Departament de Física, amb un contracte pel
període comprès entre l’1 i el 31 d’octubre de 2002, amb nivell de retribució 2.

— El senyor Thierry Verdier, del DELTA-ENS de París (França), adscrit al
Departament d’Economia i Empresa, amb un contracte pel període comprès entre l’1 i el 30
de setembre de 2002, amb nivell de retribució 1.

— El senyor Anil K. Dhingra, de la Universitat Jawaharlal Nehru, Nova Delhi
(Índia), professor visitant adscrit al Departament de Filologia Catalana i Lingüística
General, amb un contracte pel període comprès entre l’1 d’octubre i el 15 de desembre de
2002, amb nivell de retribució 2.

— La senyora Gabriele Morelli, de la Universitat de Bèrgam (Itàlia), adscrita al
Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, amb un contracte pel període
comprès entre l’1 i el 31 d’octubre de 2002, amb nivell de retribució 1.

— La senyora Ana Cristina Andrés del Valle, de l’Institut Eurécom de la Universitat
Télécom de París (França), adscrita al Departament de Ciències Matemàtiques i
Informàtica, amb un contracte pel període comprès entre el 16 de setembre i el 30 de
novembre de 2002, amb nivell de retribució 3.

— El senyor Jaume Cruz i Feliu, de la Universitat Autònoma de Barcelona, adscrit al
Departament de Psicologia, amb un contracte pel període comprès entre l’1 d’octubre i el
15 de desembre de 2002, amb nivell de retribució 1.

— El senyor Eduardo Mutazzi, de la Universitat Tecnològica Nacional (Argentina),
adscrit al Departament de Química, amb un contracte pel període comprès entre l’1 de
setembre i el 15 de novembre de 2002, amb nivell de retribució 2.

— El senyor Kai A. Konrad, de la Universitat Lliure de Berlín (Alemanya), adscrit
al Departament de Química, amb un contracte pel període comprès entre l’1 i el 30 de
novembre de 2002, amb nivell de retribució 1.

— La senyora Denise Gastaldo, de la Universitat de Toronto (Canadà), adscrita al
Departament d’Infermeria i Fisioteràpia, amb un contracte pel període comprès entre l’1 i
el 30 de setembre de 2002, amb nivell de retribució 2.

9. Pel que fa a l’apartat dels col·laboradors, la Junta de Govern va aprovar les següents
propostes de nomenament de col·laborador:

— Gabriel Pieras i Coli com a col·laborador del Departament de Ciències
Matemàtiques i Informàtica, per al curs 2001-2002.



— Joan Mesquida Sampol com a col·laborador del Departament de Dret Privat, per
al curs 2001-2002.

— Antonio Damián Canals Prats com a col·laborador del Departament de Dret
Privat, per al curs 2001-2002.

— Pelayo Matas Riutort com a col·laborador del Departament de Dret Privat, per al
curs 2001-2002.

— Miguel Eaktai Ahn Guillén com a col·laborador del Departament de Dret Privat,
per al curs 2001-2002.

— Ángel Pedro Miguel Pérez com a col·laborador del Departament d’Economia i
Empresa, per al curs 2001-2002.

— Esteve Bardolet Jané com a col·laborador del Departament d’Economia i
Empresa, per al curs 2001-2002.

— Juana María Román Piñana com a col·laboradora del Departament de Biologia
Fonamental i Ciències de la Salut, per al curs 2001-2002.

— Gregori Mir Mayol com a col·laborador del Departament de Ciències Històriques
i Teoria de les Arts, per al curs 2001-2002.

— Josep Melià Ques com a col·laborador del Departament de Dret Públic, per al
curs 2002-2003.

10. Els membres del Consell de Govern varen elegir, a la sessió ordinària del dia 23 de
juliol de 2002, els membres de les comissions següents, que depenen d’aquest òrgan:

Arran dels resultats de les eleccions al Claustre del dia 14 de maig de 2002 i de
l’elecció dels representants claustrals en el Consell de Govern provisional de la UIB, que
tingué lloc el dia 12 de juliol de 2002, es va procedir, d’acord amb el que estableixen els
Estatuts de la UIB i d’acord amb el que disposa l’Acord normatiu 3929, pel qual es crea
una comissió per al seguiment dels serveis contractats per la Universitat, i l’Acord normatiu
4992/2000, pel qual s’estableix amb caràcter provisional la normativa que ha de regir
l’elecció de representants de la Junta de Govern al Consell Social de la UIB, elegir els
representants del professorat, de l’alumnat i del personal d’administració i serveis a les
diverses comissions que depenen del Consell de Govern: 

— Comissió Econòmica, resulten elegits la professora Isabel Moreno Castillo, els
professors Antoni Llull Gilet i Joan A. Mesquida Cantallops, l’estudiant Joan Llull Cabrer i
com a representant del personal d’administració i serveis el senyor Luis Fco. Piña Saiz. 

— Comissió Electoral, resulten elegits el professor Mateu Servera Barceló i la
professora Isabel Tapia Fernández, els estudiants José Miguel Gómez García i Vicente J.
Torres Escandell, i com a representant del personal d’administració i serveis el senyor
Rafael Barea Roig. 

— Comissió de Contractació, resulten elegits el professor Pere M. Deyà Serra i la
professora M. Nélida Tur Fáundez, i l’estudiant Miquel Garí Quetglas.

— Comissió Acadèmica, resulten elegits els senyors Pere Sastre Fullana i Antoni
Socias Reynés. 

— Comissió d’Investigació, resulten elegits la senyora Carolina Garau Rosselló,
Pere Sastre Fullana, Miquel Garí Quetglas, Joan Llull Cabrer i Antoni Socias Reynés.

— Comissió per al seguiment dels serveis contractats per la Universitat, resulta
elegit el senyor Antoni Socias Reynés.



Finalment, d’acord amb la normativa del Consell Social, s’elegeixen els dos
representants de l’alumnat. Resulten elegits els senyors José Miguel Gómez García i
Vicente J. Torres Escandell.

11. També s'ha de remarcar que la Junta de Govern va dur a terme la seva activitat
tradicional d’aprovar diverses modificacions de plantilla dels departaments de la
Universitat. 

12. Pel que fa a l’activitat purament acadèmica, cal assenyalar que la Junta de Govern, a la
sessió del dia 20 de febrer de 2002, va aprovar la proposta de numerus clausus dels
diferents estudis. A la mateixa sessió es va aprovar el calendari del curs acadèmic 2002-
2003.

13. Pel que fa a la concessió de premis extraordinaris de llicenciatura, la Comissió
Acadèmica, per delegació de la Junta de Govern, va concedir el premi extraordinari de
llicenciatura de Biologia corresponent a l’any acadèmic 2000-2001 a la senyora Margalida
Frontera Borrueco, premi extraordinari de llicenciatura de Bioquímica corresponent a l’any
acadèmic 2000-2001 a la senyora Margalida Frontera Borrueco, premi extraordinari de
llicenciatura de Biologia corresponent a l’any acadèmic 2000-2001 al senyor Guillem
Mateu Vicens, premi extraordinari de llicenciatura de Química corresponent a l’any
acadèmic 2000-2001 al senyor Joan Perelló Bestard, premi extraordinari de llicenciatura de
Física corresponent a l’any acadèmic 2000-2001 al senyor Raúl Vicente Zafra, premi
extraordinari de llicenciatura d’Història de l’Art  corresponent a l’any acadèmic 1998-99 a
la senyora María Luz Bejarano Coca, premi extraordinari de llicenciatura de Filologia
Catalana corresponent a l’any acadèmic 1999-2000 a la senyora Mònica Comas Rodríguez,
premi extraordinari de llicenciatura de Geografia corresponent a l’any acadèmic 1995-96 al
senyor Miquel Àngel Escanelles Garau, premi extraordinari de llicenciatura de Filologia
Hispànica corresponent a l’any acadèmic 1991-92 a la senyora Antònia Ferriol Montano,
premi extraordinari de llicenciatura de Geografia corresponent a l’any acadèmic 1997-98 a
la senyora Antònia Fornés Horrach, premi extraordinari de llicenciatura de Geografia
corresponent a l’any acadèmic 1994-95 al senyor Domènec Garcias Gomila, premi
extraordinari de llicenciatura de Filologia Catalana corresponent a l’any acadèmic 1998-99
al senyor Francesc Xavier Granados Coll, premi extraordinari de llicenciatura d’Història de
l’Art corresponent a l’any acadèmic 1999-2000 al senyor Bartomeu Martínez Oliver, premi
extraordinari de llicenciatura de Filologia Hispànica corresponent a l’any acadèmic 1999-
2000 a la senyora María Angeles Martínez Salom, premi extraordinari de llicenciatura de
Geografia corresponent a l’any acadèmic 1998-99 al senyor Antoni Noguera Clar, premi
extraordinari de llicenciatura de Filosofia corresponent a l’any acadèmic 1999-2000 al
senyor Josep Ramon Mir, premi extraordinari de llicenciatura de Geografia corresponent a
l’any acadèmic 1996-97 al senyor Antoni Riera Barceló, premi extraordinari de
llicenciatura de Geografia corresponent a l’any acadèmic 1998-99 al senyor Joan Riera
Puigserver, premi extraordinari de llicenciatura de Filologia Hispànica corresponent a l’any
acadèmic 1998-99 a la senyora Maria Trinitat Sbert Haro, premi extraordinari de
llicenciatura de Filologia Hispànica corresponent a l’any acadèmic 1997-98 a la senyora
Vanessa Servera Hoyos, premi extraordinari de llicenciatura de Filosofia corresponent a



l’any acadèmic 1997-98 al senyor Mateu Soler Rigo, premi extraordinari de llicenciatura
d’Economia corresponent a l’any acadèmic 2000-2001 al senyor Alfredo Martín Oliver,
premi extraordinari de llicenciatura de Psicologia corresponent a l’any acadèmic 2000-2001
a la senyora Carme Mas Tous, premi extraordinari de llicenciatura d’Administració i
Direcció d’Empreses corresponent a l’any acadèmic 1997-98 a la senyora Margalida
Vaquer Manresa, premi extraordinari de llicenciatura de Matemàtiques corresponent a
l’any acadèmic 2001-2002 al senyor Antoni Buades Capó, premi extraordinari de
llicenciatura de Pedagogia corresponent a l’any acadèmic 2001-2002 al senyor Juan
Fernández Hernández, premi extraordinari d’Enginyeria en Informàtica corresponent a
l’any acadèmic 2001-2002 al senyor Juan Francisco Herrero Benet, premi extraordinari de
llicenciatura de Psicologia corresponent a l’any acadèmic 2001-2002 a la senyora Hermínia
Reina Ferragut.

14. Pel que fa a la concessió de premis extraordinaris de doctorat, la Comissió de Doctorat,
per delegació de la Junta de Govern, va concedir el premi extraordinari de doctorat del
Departament de Química corresponent al bienni 1998-99 al senyor Antoni Femenia
Marroig, i el premi extraordinari de doctorat del Departament de Química corresponent a
l’any 2000 al senyor Rafael Prohens López.

15. Pel que fa a l’apartat de les llicencies d’estudis, amb l’informe previ del departament
corresponent, la Junta de Govern va concedir les llicències següents:

—Rubén Santamarta Martínez (Aj. U), adscrit al Departament de Física, a la
Universitat d’Anvers (Bèlgica) pel període comprès entre el 8 de setembre de 2001 i el 8 de
febrer de 2002, amb unes remuneracions del 100 per cent de les seves retribucions.

— María Dolores García Pérez (TEU int.), adscrita al Departament d’Economia i
Empresa, a l’Institut d’Estudis Territorials, adscrit a la Universitat Pompeu Fabra de
Barcelona, pel període comprès entre el 25 de març i el 30 de juny de 2002, amb unes
remuneracions del 100 per cent de les seves retribucions.

— Jesús Andreu Garcia Sevilla (CU), adscrit al Departament de Biologia, a la
Universitat de Ginebra (Suïssa), pel període comprès entre l’1 d’octubre de 2002 i el 30 de
setembre de 2003, sense remuneracions (pròrroga de llicència).

— Gabriel Cardona Juanals (TEU int.), adscrit al Departament de Ciències
Matemàtiques i Informàtica, a la Universitat Politècnica de Catalunya, pel període comprès
entre l’1 d’octubre de 2002 i el 15 de febrer de 2003, amb unes remuneracions del 100 per
cent de les seves retribucions els tres primers mesos i el 80 per cent el període restant.

— Andreu Bover Bover (TEU), adscrit al Departament d’Infermeria i Fisioteràpia, a
la Universitat de Toronto (Canadà), pel període comprès entre l’1 de setembre de 2002 i el
31 de desembre de 2002, amb unes remuneracions del 100 per cent de les seves
retribucions els tres primers mesos i el 80 per cent el període restant.

— Margalida Capellà Roig (Aj. EU), adscrita al Departament de Dret Públic, al
Centre de Dret Internacional de la Universitat de París-Nanterre X (França), pel període
comprès entre l’1 d’octubre de 2002 i el 28 de febrer de 2003, amb unes remuneracions del
100 per cent de les seves retribucions.



16. Pel que fa a l'apartat de la concessió d’anys sabàtics, amb l'informe previ del
departament corresponent, la Junta de Govern va concedir un any sabàtic als professors:

— Pau Ballester Balaguer, titular d’universitat de l’àrea de coneixement de Química
Orgànica del Departament de Química, pel període comprès entre l’1 de març de 2002 i el
28 de febrer de 2003, a l’Skaggs Institute for Chemical Biology, de l’Scripps Research
Institute de Califòrnia (EUA)

— Miquel Morey Andreu, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement
d’Ecologia del Departament de Biologia, pel període comprès entre l’1 d’octubre de 2002 i
el 30 de setembre de 2003, a les universitats Complutense de Madrid, Autònoma de
Madrid, Alcalá (Departamento Universitario de Ecología) i Lleó (Instituto de Medio
Ambiente).

— Francisco J. Díaz de Castro, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement de
Literatura Espanyola del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, pel
període comprès entre l’1 d’octubre de 2002 i el 30 de setembre de 2003, a la Universitat
de Múrcia.

— Salvador Balle Monjo, 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’octubre
de 2002 i el 30 de setembre de 2003, a l’Institut Non Linéaire de Niça (França).

El Consell de Govern, a la sessió del dia 24 de setembre, va concedir un any sabàtic
als professors:

— Adelaida Ambrogi Álvarez, titular d’universitat de l’àrea de coneixement de
Lògica i Filosofia de la Ciència, pel període comprès entre l’1 de gener de 2003 i el 31 de
desembre de 2003, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de
Filosofía (Madrid).

— Jeroni Morey Salvà, titular d’universitat de l’àrea de coneixement de Química
Orgànica del Departanent de Química, pel període comprès entre l’1 d’octubre de 2002 i el
30 de setembre de 2003, a la Universitat de Texas  (Austin, Estats Units).

17. Va aprovar, a la sessió del dia 8 de novembre de 2001, les vènies docents als professors
que imparteixen classes a l’Escola Universitària de Relacions Laborals, i a la sessió del dia
8 de maig de 2002, va aprovar les vènies docents als professors que imparteixen classes a
l’Escola Universitària de Formació de Professorat d’EGB Alberta Giménez.

18. Va aprovar, a la sessió del dia 18 de desembre de 2001, el canvi de denominació del
Departament de Filosofia pel de Departament de Filosofia i Treball Social.

19. Va rectificar, a la sessió del dia 20 de febrer de 2002, el calendari d’avaluació de les
titulacions aprovat a la Junta de Govern el 26 de setembre de 2001, en què s’ha avançat dos
anys l’avaluació dels estudis de Turisme. 

20. La Junta de Govern aprovà les propostes de canvi d’àrea de coneixement sol·licitades
pels professors que s’indiquen a continuació, arran de la supressió de les àrees de
coneixement a què pertanyien:

— Jaume Flexas Sans, titular d’escola universitària de l’àrea de coneixement de
Biologia Vegetal del Departament de Biologia, passa a la nova àrea de Fisiologia Vegetal. 



— Josep L. Ballester Mortes, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement de
Física de la Terra, Astronomia i Astrofísica del Departament de Física, passa a la nova àrea
d’Astronomia i Astrofísica.

21. En un altre capítol, la Junta de Govern del dia 24 de juny de 2002 va acordar de posar el
nom propi “Beatriu de Pinós” a l’edifici Interdepartamental i “Gaspar Melchor de
Jovellanos” a l’edifici per als estudis de Dret i Economia.

A la mateixa sessió va acordar de suprimir el Servei de Càlcul i Informatització de la
Universitat de les Illes Balears i crear el Centre de Tecnologies de la Informació de la
Universitat de les Illes Balears (CTI@UIB).

A la mateixa reunió va crear una comissió per a la reforma dels Estatuts, la qual s’ha
d’encarregar de dur a terme la dita reforma en virtut del que estableix la Llei orgànica
d’universitats.

A la mateixa sessió va acordar de proposar al Consell Social la participació de la UIB en la
constitució de la Fundació Art a la Seu de Mallorca, que té com a objecte promoure les
intervencions artístiques i arquitectòniques a la capella de Sant Pere de la catedral de
Mallorca i donar-hi suport.

Finalment, la Junta de Govern del dia 20 de febrer, arran del procés de reforma normativa
que s’havia d’iniciar com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei orgànica 6/2001,
d’universitats, va acordar no convocar eleccions parcials de representants del grup c)
(estudiants) al Claustre de la Universitat i de representants dels estudiants als consells de
departament, a les juntes de facultat i d’escola i d’estudiants per estudis al Consell
d’Estudiants.



1.2 Junta de Govern i Consell de Govern

JUNTA DE GOVERN

1.2.1 COMPOSICIÓ

— Magfc. i Excm. Sr. Llorenç Huguet Rotger, Rector.
— Excm. Sr. Jaume Sureda Negre, vicerector d’Estudiants i Relacions Institucionals.
— Excm. Sr. Carles Manera Erbina, vicerector de Planificació Economicoadministrativa.
— Excma. Sra. Esperança Munar Muntaner, vicerectora de Professorat i Departaments.
— Excm. Sr. Eduard Rigo Carratalà, vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres.
— Excm. Sr. Eugeni Garcia Moreno, vicerector d'Investigació i Política Científica.
— Excm. Sr. Gabriel Moyà Niell, vicerector d’Infraestructures i Medi Ambient.
— Excm. Sr. Avel·lí Blasco Esteve, vicerector de Projectes i Relacions Internacionals.
— Excma. Sra. Mercè Gambús Saiz, vicerectora d’Extensió Universitària i Activitats
Culturals.
— Il·lma. Sra. Margalida Gili Planas, Secretària General.
— Il·lm. Sr. Andreu Alcover Ordinas, Gerent.
— Il·lm. Sr. Jordi Vallespir Soler, director del Dept. de Ciències de l'Educació.
— Il·lm. Sr. Francesc Torres Marí, director del Dept. de Filosofia.
— Il·lma. Sra. María Nélida Tur Faúndez, directora del Dept. de Dret Privat.
— Il·lm. Sr. Pere M. Deyà Serra, director del Dept. de Química.
— Il·lm. Sr. Antoni Socias Salvà, director del Dept. d'Economia i Empresa.
— Il·lma. Sra. M. Pilar Sánchez-Cuenca López, directora del Dept. d'Infermeria i
Fisioteràpia.
— Il·lm. Sr. Romà Piña Homs, director del Dept. de Dret Públic.
— Il·lm. Sr. Lluís Pomar Gomà, director del Dept. de Ciències de la Terra.
— Il·lma. Sra. Maria Payeras Grau, directora del Dept. de Filologia Espanyola, Moderna i
Llatina.
— Il·lm. Sr. Andreu Palou Oliver, director del Dept. de Biologia Fonamental i Ciències de
la Salut.
— Il·lma. Sra. Isabel Moreno Castillo, directora del Dept. de Biologia.
— Il·lm. Sr. Mateu Servera Barceló, director del Dept. de Psicologia.
— Il·lm. Sr. Joan Mas i Vives, director del Dept. de Filologia Catalana i Lingüística
General.
— Il·lm. Sr. Josep Morata Socias, director del Dept. de Ciències Històriques i Teoria de les
Arts.
— Il·lm. Sr. Llorenç Valverde Garcia, director del Dept. de Ciències Matemàtiques i
Informàtica.
— Il·lm. Sr. Lluís Mas Franch, director del Dept. de Física.
— Il·lma. Sra. Francesca Salvà Mut, degana de la Facultat d'Educació.



— Il·lm. Sr. Eugeni Aguiló Pérez, degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials.
— Il·lm. Sr. Perfecto Cuadrado Fernández, degà de la Facultat de Filosofia i Lletres.
— Il·lma. Sra. Isabel Tapia Fernández, degana de la Facultat de Dret.
— Il·lm. Sr. Jordi Pich i Solé, degà de la Facultat de Psicologia. 
— Il·lm. Sr. Ramon Puigjaner Trepat, director de l'Escola Politècnica Superior.
— Il·lma. Sra. Francesca Garcias Gomila, degana de la Facultat de Ciències.
— Il·lma. Sra. Berta Artigas Lelong, directora de l'Escola Universitària d'Infermeria i
Fisioteràpia.
— Il·lm. Sr. Josep Ignasi Aguiló Fuster, director de l'Escola Universitària d'Estudis
Empresarials.
— Il·lm. Sr. Francesc Sastre Albertí, director de l'Escola Universitària de Turisme.
— Il·lm. Sr. Gabriel Janer Manila, director de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE).
— Il·lm. Sr. Joaquim Tintoré Subirana, director de l’Institut Mediterrani d’Estudis
Avançats (IMEDEA).
— Sr. Gabriel Fontanet Nadal (representant dels professors dels cossos docents).
— Sra. Maria Barceló Crespí (representant dels professors dels cossos docents).
— Sr. Felicià Grases Freixedas (representant dels professors dels cossos docents).
— Sra. C. Nativitat Juaneda Sampol (representant dels professors dels cossos docents).
— Sra. Isabel Maria Aguiló Pons (representant dels professors dels cossos docents).
— Sr. Josep Lluís Ballester Mortes (representant dels professors dels cossos docents).
— Sr. Diego Sabiote Navarro (representant dels professors dels cossos docents).
— Sra. Maria Miquela Morlà Garcias (representant dels ajudants, becaris i professors
associats).
— Sr. Vicente Juan Torres Escandell (representant dels estudiants, primer cicle).
— Sr. Ricardo Macho Juan (representant dels estudiants, primer cicle).
— Sr. Félix Rodríguez Díaz (representant dels estudiants, primer cicle).
— Sra. Carolina Moreno Grauches (representant dels estudiants, primer cicle).
— Sr. Bartomeu Antich Luque (representant dels estudiants, segon cicle).
— Sr. Miquel Garí Quetglas (representant dels estudiants, segon cicle).
— Sr. Albert Lobo Melgar (representant dels estudiants, segon cicle).
— Sr. Jordi Pons Bosch (representant dels estudiants, tercer cicle).
— Sr. Rafael Barea Roig (representant del PAS).
— Sra. Maria Verd Crespí (representant del PAS).
— Sr. Luis Francisco Piña Saiz (representant del PAS).
— Sr. Bernat Prats Taberner (representant del PAS).

CONSELL DE GOVERN

El dia 12 de juliol de 2002 el Claustre constituent va elegir el Consell de Govern
provisional, d’acord amb la disposició transitòria segona de la Llei orgànica 6/2001, de 21
de desembre, d’universitats (LOU), el qual es va constituir a la sessió del dia 23 de juliol de
2002.

COMPOSICIÓ 



 Magfc. i Excm. Sr. Llorenç Huguet Rotger, Rector
 Excm. Sr. Jaume Sureda Negre, vicerector d’Estudiants i Relacions Institucionals
 Excm. Sr. Carles Manera Erbina, vicerector de Planificació Economicoadministrativa
 Excma. Sra. Esperança Munar Muntaner, vicerectora de Professorat i Departaments
 Excm. Sr. Eduard Rigo Carratalà, vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres
 Excm. Sr. Eugeni Garcia Moreno, vicerector d'Investigació i Política Científica
 Excm. Sr. Gabriel Moyà Niell, vicerector d’Infraestructures i Medi Ambient
 Excm. Sr. Avel·lí Blasco Esteve, vicerector de Projectes i Relacions Internacionals
 Excma. Sra. Mercè Gambús Saiz, vicerectora d’Extensió Universitària i Activitats

Culturals
 Il·lma. Sra. Margalida Gili Planas, Secretària General
 Il·lm. Sr. Andreu Alcover Ordinas, Gerent
 Sr. Joan Antoni Mesquida Cantallops (Departament de Filologia Catalana i Lingüística

General)
 Sra. Catalina Cantarellas Camps (Departament de Ciències Històriques i Teoria de les

Arts)
 Sr. Gabriel Fontanet Nadal (Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica)
 Sr. Joan Jesús Fiol Arbós (Departament de Química)
 Sra. Catalina Nativitat Juaneda Sampol (Departament d’Economia i Empresa)
 Sr. Antoni Llull Gilet (Departament d’Economia i Empresa)
 Sr. Rafael Àngel Forteza Coll (Departament de Química)
 Sr. Maurici Mus Amézquita (Departament de Biologia)
 Sra. Rosa Maria Alberdi Castell (Departament d’Infermeria i Fisioteràpia)
 Sr. Pedro Antonio Rivas Yarza (Departament d’Economia i Empresa)
 Il·lm. Sr. Perfecto Cuadrado Fernández (degà de la Facultat de Filosofia i Lletres)
 Il·lm. Sr. Ramon Puigjaner Trepat (director de l’Escola Universitària Superior)
 Il·lma. Sra. Isabel Tapia Fernández (degana de la Facultat de Dret )
 Il·lm. Sr. Josep Ignasi Aguiló Fuster (director de l’Escola Universitària d’Estudis

Empresarials)
 Il·lma. Sra. Berta Artigas Lelong (directora de l’Escola Universitària d’Infermeria i

Fisioteràpia)
 Il·lma. Sra. Francesca Salvà Mut (degana de la Facultat d’Educació)
 Il·lm. Sr. Joan Mas Vives (director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística

General)
 Il·lm. Sr. Mateu Servera Barceló (director del Departament de Psicologia)
 Il·lm. Sr. Antoni Socias Salvà (director del Departament d’Economia i Empresa)
 Il·lma. Sra. María Nélida Tur Faúndez (directora del Departament de Dret Privat)
 Il·lm. Sr. Pere M. Deyà Serra (director del Departament de Química)
 Il·lm. Sr. Josep Morata Socias (director del Departament de Ciències Històriques i

Teoria de les Arts) 
 Il·lma. Sra. Isabel Moreno Castillo (directora del Departament de Biologia)
 Il·lm. Sr. Llorenç Valverde Garcia (director del Departament de Ciències Matemàtiques

i Informàtica)
 Il·lm. Sr. Lluís Pomar Gomà (director del Departament de Ciències de la Terra)



 Sr. Santiago José Cavanillas Múgica (Departament de Dret Privat)
 Sr. Eduard Cesari Aliberch (Departament de Física)
 Sr. Josep Servera Baño (Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina)
 Sr. Bartomeu J. Serra Cifre (director del Servei de Càlcul i Informatització)
 Sr. Miquel Pastor Tous (director del Servei de Biblioteca i Documentació)
 Sr. Felicià Grases Freixedas (Departament de Química)
 Sr. Vicente Juan Torres Escandell (president del Consell d’Estudiants)
 Sr. Antoni Salas Roca (Consell Social)
 Sra. Josefina Salord Ripoll (Consell Social)
 Sr. José Miguel Gómez García (estudis d’Administració i Direcció d’Empreses)
 Sr. Joan Llull Cabrer (estudis d’Administració i Direcció d’Empreses)
 Sr. Pere Sastre Fullana (estudis d’Infermeria)
 Sr. Miquel Garí Quetglas (estudis de Biologia)
 Sr. Antoni Socias Reynés (estudis de Biologia)
 Sra. Carolina Garau Rosselló (estudis de Química)
 Sr. Daniel Zarraluqui Paternain (Consell Social)
 Sr. Luis Francisco Piña Saiz (representant del PAS)
 Sra. M. Isabel Baltasar Quesada (representant del PAS)
 Sr. Rafael Barea Roig (representant del PAS)
 Sr. Bernat Prats Taberner (representant del PAS)

1.2.2 ACTIVITATS

Durant el passat curs acadèmic es convocaren sis sessions ordinàries de la Junta de
Govern (8 de novembre de 2001, 18 de desembre de 2001, 20 de febrer de 2002, 21 de
març de 2002, 8 de maig de 2002, 24 de juny de 2002) i dues sessions ordinàries del
Consell de Govern (23 de juliol de 2002 i 24 de setembre de 2002). La Junta de Govern va
dur a terme una important activitat, que es pot resumir en els punts següents:

1. Va continuar la labor de desenvolupament normatiu del text estatutari de la Universitat:

a) Va reformar la normativa de becaris propis d’investigació i de col·laboració de la
Universitat de les Illes Balears.
b) Va aprovar la reforma de la normativa electoral i de representació de la Universitat de
les Illes Balears.
c) Va aprovar la modificació de la composició numèrica del col·lectiu estudiantil de les
juntes de facultat i d’escola.
d) Va aprovar el Reglament de la Junta de la Facultat de Psicologia.
e) Va aprovar la normativa sobre títols propis de la Universitat de les Illes Balears.
f) Va aprovar el calendari lectiu per al curs 2002-2003.
g) Va convocar les places d’alumnes col·laboradors per al curs 2002-2003.
h) Va aprovar distintes modificacions del Reglament acadèmic de la Universitat.



i) Va aprovar la modificació de l'article 3 de la normativa de permanència dels estudiants a
la Universitat de les Illes Balears.
j) Va aprovar la normativa sobre la implementació de nous plans d’estudis oficials.

Arran del procés de reforma normativa que s’havia d’iniciar com a conseqüència de
l’entrada en vigor de la Llei orgànica 6/2001, d’universitats, la Junta de Govern va aprovar
la normativa següent:

k) La normativa que regula la composició i el procediment d’elecció del Claustre de la
Universitat de les Illes Balears en compliment de la disposició transitòria segona de la Llei
orgànica d’universitats.

l) La normativa que regula la composició i el procediment d’elecció del Consell de Govern
provisional de la Universitat de les Illes Balears, en compliment de la disposició transitòria
segona de la Llei orgànica d’universitats.

m) Va aprovar el Reglament del Claustre constituent.

2. La Junta de Govern va aprovar 22 títols propis, que inclouen les distintes modalitats:
títols propis de grau, de postgrau, itineraris d’especialització, títols progressius i títols de
formació bàsica.

3. Un altre capítol important és el relacionat amb els nous estudis. Pel que fa a aquest tema,
la Junta de Govern va aprovar l’especialitat d’Educació Especial i els nous plans d’estudis
de Mestre per a la UIB i l’escola adscrita Alberta Giménez. També va aprovar el pla
d’estudis del títol d’Arquitecte Tècnic i el pla d’estudis d’Enginyeria Tècnica en
Hortofructicultura i Jardineria.

4. Va aprovar les modificacions dels plans d’estudis d’Enginyeria en Informàtica,
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions,
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes, Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat
en Electrònica Industrial. 

5. Va aprovar la modificació d’una assignatura del pla d’estudis de Física.

6. Un altre capítol molt important va ser la ratificació de convenis: es varen ratificar cent
trenta-tres acords marc, convenis, protocols i contractes subscrits amb altres universitats i
institucions públiques i privades, nacionals i estrangeres.

7. Pel que fa a l’apartat de professors visitants, la Junta de Govern va aprovar les propostes
següents, les quals suposen un increment important de les relacions d’investigació amb
altres centres nacionals i internacionals:



— El senyor Daniel Bachiller, de la Universitat de Califòrnia a Los Angeles (EUA),
adscrit al Departament de Biologia, amb un contracte pel període comprès entre el 8 d’abril
i el 8 de maig de 2002, amb nivell de retribució 2.

— El senyor Esteban Chornet Gené, de la Universitat de Sherbrooke, Quebec
(Canadà), adscrit al Departament de Biologia, amb un contracte d’un mes, de l’1 al 30
d’abril de 2002, amb nivell de retribució 1.

— El senyor Oleg Stasyk, de l’Institute of Plant Physiology and Genetics de
l’Acadèmia Nacional de Ciències d’Ucraïna (Ucraïna), adscrit al Departament de Biologia,
amb un contracte pel període comprès entre el 15 de juny i el 15 d’agost de 2002, amb
nivell de retribució 2.

— La senyora Ana Jofre, de la Universitat Nacional de La Plata (Argentina), adscrita
al Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, amb un contracte pel període
comprès entre el 15 de gener i el 15 de març de 2002, amb nivell de retribució 2.

— El senyor Juan Carlos Mantero, de la Universitat Nacional Mar del Plata
(Argentina), adscrit al Departament de Ciències de la Terra, amb un contracte pel període
comprès entre el 7 de gener i el 7 de febrer de 2002, amb nivell de retribució 2.

— El senyor Ivan Seder, del Department of Computer Science and Applied Natural
Sciences in Merseburg, University of Applied Sciences (Alemanya), adscrit al Departament
de Ciències Matemàtiques i Informàtica, amb un contracte pel període comprès entre l’1 de
març i el 30 d’abril de 2002, amb nivell de retribució 1.

— El senyor Joan Batlle Grabulosa, de l’Institut d’Informàtica i Aplicacions de la
Universitat de Girona, adscrit al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, amb
un contracte de dos mesos, de l’1 al 28 de febrer de 2002 i de l’1 al 31 de maig de 2002,
amb nivell de retribució 1.

— El senyor Luc Arrondel, del Departament i Laboratori d’Economia Teòrica i
Aplicada (DELTA), París (França), adscrit al Departament d’Economia i Empresa, amb un
contracte d’un mes, de l’1 al 31 de maig de 2002, amb nivell de retribució 1.

— El senyor Arístides Pelegrín Mesa, de la Universitat de Camagüey (Cuba), adscrit
al Departament d’Economia i Empresa, amb un contracte d’un mes, de l’1 al 31 de maig de
2002, amb nivell de retribució 2.

— El senyor Julio Carranza Valdés, de la Universitat de l’Havana (Cuba), adscrit al
Departament d’Economia i Empresa, amb un contracte pel període comprès entre el 15 de
febrer i el 15 de març de 2002, amb nivell de retribució 2.

— El senyor Òscar Pujol Riembau, de la Universitat de Benarés (Índia), adscrit al
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, amb un contracte pel període
comprès entre l’1 de maig i l’1 de juliol de 2002, amb nivell de retribució 2.

— El senyor Iggy Roca, de la Universitat d’Essex (Regne Unit), adscrit al
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, amb un contracte pel període
comprès entre el 15 de febrer i el 15 de març de 2002, amb nivell de retribució 1.

— El senyor Teimuraz Valerian Zaqarashvili, de l’Abastumani Astrophysical
Observatory, Tbilisi (Geòrgia), adscrit al Departament de Física, amb un contracte d’un
mes, de l’1 al 30 de juny de 2002, amb nivell de retribució 3.

— El senyor Ángel Ricardo Plastino, de la Facultat d’Astronomia i Geofísica de la
Universitat Nacional de La Plata (Argentina), adscrit al Departament de Física, amb un
contracte d’un mes, de l’1 al 31 de març de 2002, amb nivell de retribució 2.



— El senyor Ángel Plastino, de la Universitat Nacional de La Plata (Argentina),
adscrit al Departament de Física, amb un contracte pel període comprès entre el 15 de juny
i el 15 de juliol de 2002, amb nivell de retribució 1.

—  El senyor Diego González Tisserand, del Consiglio Nazionale della Ricerca
(Itàlia), adscrit al Departament de Física, amb un contracte d’un mes, de l’1 al 31 de maig
de 2002, amb nivell de retribució 1.

— El senyor Marcelo O. Magnasco, de la Universitat Rockefeller, Nova York
(EUA), adscrit al Departament de Física, amb un contracte pel període comprès entre el 15
de juny i el 15 de juliol de 2002, amb nivell de retribució 1.

— El senyor Brian O. J. Tupper, de la Universitat de Nova Brunsvic (Canadà),
adscrit al Departament de Física, amb un contracte pel període comprès entre el 15 de gener
i el 15 de febrer de 2002, amb nivell de retribució 1.

— El senyor Dietrich Kramer, de la Universitat de Jena (Alemanya), adscrit al
Departament de Física, amb un contracte pel període comprès entre el 14 de gener i el 14
de febrer de 2002, amb nivell de retribució 1.

— El senyor Volodymyr Chernenko, de l’Institute of Magnetism de l’Acadèmia
Nacional de Ciències d’Ucraïna (Ucraïna), adscrit al Departament de Física, amb un
contracte de dos mesos, de l’1 d’abril al 31 de maig de 2002, amb nivell de retribució 1.

— La senyora Lidia Yágüez-Hervas, de l’Institut de Psiquiatria de Londres (Regne
Unit), adscrita al Departament de Psicologia, amb un contracte pel període comprès entre el
20 de maig i el 20 de juny de 2002, amb nivell de retribució 2.

— El senyor Wolfgang Larbig, de la Universitat Eberhard Karl de Tubinga
(Alemanya), adscrit al Departament de Psicologia, amb un contracte de dos mesos, de l’1
de març al 30 d’abril de 2002, amb nivell de retribució 1.

— El senyor John Warren Lawrence, de la Universitat Johns Hopkins, Baltimore
(EUA), adscrit al Departament de Psicologia, amb un contracte pel període comprès entre
el 26 de maig i el 26 de juny de 2002, amb nivell de retribució 2.

— La senyora María Cristina Apella, del Centro de Referencia para Lactobacilos
(CERELA) i de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo de la Universitat
de Tucumán (Argentina), adscrita al Departament de Química, amb un contracte de dos
mesos, de l’1 de maig al 30 de juny de 2002, amb nivell de retribució 2.

— La senyora Natalia V. Semenova, de la Universitat Estatal de Moscou (Rússia),
adscrita al Departament de Química, amb un contracte de dos mesos, de l’1 de maig al 30
de juny de 2002, amb nivell de retribució 2.

— El senyor Frédéric Théraulaz, del Laboratori de Química i Medi Ambient de la
Universitat de Provença (França), adscrit al Departament de Química, amb un contracte
d’un mes, de l’1 al 30 de juny de 2002, amb nivell de retribució 2.

— El senyor Héctor José Fasoli, de la Universitat Catòlica Argentina, Buenos Aires
(Argentina), adscrit al Departament de Química, amb un contracte pel període comprès
entre el 7 de gener i el 22 de març de 2002, amb nivell de retribució 2.

— La senyora Ivana Vucenik, de l’Escola de Medicina de la Universitat de Maryland,
Baltimore (EUA), adscrita al Departament de Química, amb un contracte pel període
comprès entre l’1 de juliol i el 15 d’agost de 2002, amb nivell de retribució 2. 

— El senyor Dante Chialvo, de la Northwestern Medical School, Chicago (EUA),
adscrit a l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats, amb un contracte de dos mesos, de l’1
de maig al 30 de juny de 2002, amb nivell de retribució 1.



— El senyor Michel Renovell, LIRMM, de la Universitat de Montpeller (França),
adscrit al Departament de Física, amb un contracte pel període comprès entre l’1 i el 30 de
setembre de 2002, amb nivell de retribució 2.

— El senyor Charles Hawkins, de la Universitat de Nou Mèxic (EUA), adscrit al
Departament de Física, amb un contracte pel període comprès entre l’1 i el 30 de setembre
de 2002, amb nivell de retribució 1.

— El senyor Sascha Husa, del Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik, Albert
Einstein Institut (Alemanya), adscrit al Departament de Física, amb un contracte pel
període comprès entre l’1 de novembre i l’1 de desembre de 2002, amb nivell de retribució
2.

— La senyora Cristina Masoller Ottieri, de l’Institut de Física de la Universitat de la
República, Montevideo (Uruguai), adscrita al Departament de Física, amb un contracte pel
període comprès entre l’1 i el 31 d’octubre de 2002, amb nivell de retribució 2.

— El senyor Thierry Verdier, del DELTA-ENS de París (França), adscrit al
Departament d’Economia i Empresa, amb un contracte pel període comprès entre l’1 i el 30
de setembre de 2002, amb nivell de retribució 1.

— El senyor Anil K. Dhingra, de la Universitat Jawaharlal Nehru, Nova Delhi
(Índia), professor visitant adscrit al Departament de Filologia Catalana i Lingüística
General, amb un contracte pel període comprès entre l’1 d’octubre i el 15 de desembre de
2002, amb nivell de retribució 2.

— La senyora Gabriele Morelli, de la Universitat de Bèrgam (Itàlia), adscrita al
Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, amb un contracte pel període
comprès entre l’1 i el 31 d’octubre de 2002, amb nivell de retribució 1.

— La senyora Ana Cristina Andrés del Valle, de l’Institut Eurécom de la Universitat
Télécom de París (França), adscrita al Departament de Ciències Matemàtiques i
Informàtica, amb un contracte pel període comprès entre el 16 de setembre i el 30 de
novembre de 2002, amb nivell de retribució 3.

— El senyor Jaume Cruz i Feliu, de la Universitat Autònoma de Barcelona, adscrit al
Departament de Psicologia, amb un contracte pel període comprès entre l’1 d’octubre i el
15 de desembre de 2002, amb nivell de retribució 1.

— El senyor Eduardo Mutazzi, de la Universitat Tecnològica Nacional (Argentina),
adscrit al Departament de Química, amb un contracte pel període comprès entre l’1 de
setembre i el 15 de novembre de 2002, amb nivell de retribució 2.

— El senyor Kai A. Konrad, de la Universitat Lliure de Berlín (Alemanya), adscrit
al Departament de Química, amb un contracte pel període comprès entre l’1 i el 30 de
novembre de 2002, amb nivell de retribució 1.

— La senyora Denise Gastaldo, de la Universitat de Toronto (Canadà), adscrita al
Departament d’Infermeria i Fisioteràpia, amb un contracte pel període comprès entre l’1 i
el 30 de setembre de 2002, amb nivell de retribució 2.

9. Pel que fa a l’apartat dels col·laboradors, la Junta de Govern va aprovar les següents
propostes de nomenament de col·laborador:

— Gabriel Pieras i Coli com a col·laborador del Departament de Ciències
Matemàtiques i Informàtica, per al curs 2001-2002.



— Joan Mesquida Sampol com a col·laborador del Departament de Dret Privat, per
al curs 2001-2002.

— Antonio Damián Canals Prats com a col·laborador del Departament de Dret
Privat, per al curs 2001-2002.

— Pelayo Matas Riutort com a col·laborador del Departament de Dret Privat, per al
curs 2001-2002.

— Miguel Eaktai Ahn Guillén com a col·laborador del Departament de Dret Privat,
per al curs 2001-2002.

— Ángel Pedro Miguel Pérez com a col·laborador del Departament d’Economia i
Empresa, per al curs 2001-2002.

— Esteve Bardolet Jané com a col·laborador del Departament d’Economia i
Empresa, per al curs 2001-2002.

— Juana María Román Piñana com a col·laboradora del Departament de Biologia
Fonamental i Ciències de la Salut, per al curs 2001-2002.

— Gregori Mir Mayol com a col·laborador del Departament de Ciències Històriques
i Teoria de les Arts, per al curs 2001-2002.

— Josep Melià Ques com a col·laborador del Departament de Dret Públic, per al
curs 2002-2003.

10. Els membres del Consell de Govern varen elegir, a la sessió ordinària del dia 23 de
juliol de 2002, els membres de les comissions següents, que depenen d’aquest òrgan:

Arran dels resultats de les eleccions al Claustre del dia 14 de maig de 2002 i de
l’elecció dels representants claustrals en el Consell de Govern provisional de la UIB, que
tingué lloc el dia 12 de juliol de 2002, es va procedir, d’acord amb el que estableixen els
Estatuts de la UIB i d’acord amb el que disposa l’Acord normatiu 3929, pel qual es crea
una comissió per al seguiment dels serveis contractats per la Universitat, i l’Acord normatiu
4992/2000, pel qual s’estableix amb caràcter provisional la normativa que ha de regir
l’elecció de representants de la Junta de Govern al Consell Social de la UIB, elegir els
representants del professorat, de l’alumnat i del personal d’administració i serveis a les
diverses comissions que depenen del Consell de Govern: 

— Comissió Econòmica, resulten elegits la professora Isabel Moreno Castillo, els
professors Antoni Llull Gilet i Joan A. Mesquida Cantallops, l’estudiant Joan Llull Cabrer i
com a representant del personal d’administració i serveis el senyor Luis Fco. Piña Saiz. 

— Comissió Electoral, resulten elegits el professor Mateu Servera Barceló i la
professora Isabel Tapia Fernández, els estudiants José Miguel Gómez García i Vicente J.
Torres Escandell, i com a representant del personal d’administració i serveis el senyor
Rafael Barea Roig. 

— Comissió de Contractació, resulten elegits el professor Pere M. Deyà Serra i la
professora M. Nélida Tur Fáundez, i l’estudiant Miquel Garí Quetglas.

— Comissió Acadèmica, resulten elegits els senyors Pere Sastre Fullana i Antoni
Socias Reynés. 

— Comissió d’Investigació, resulten elegits la senyora Carolina Garau Rosselló,
Pere Sastre Fullana, Miquel Garí Quetglas, Joan Llull Cabrer i Antoni Socias Reynés.

— Comissió per al seguiment dels serveis contractats per la Universitat, resulta
elegit el senyor Antoni Socias Reynés.



Finalment, d’acord amb la normativa del Consell Social, s’elegeixen els dos
representants de l’alumnat. Resulten elegits els senyors José Miguel Gómez García i
Vicente J. Torres Escandell.

11. També s'ha de remarcar que la Junta de Govern va dur a terme la seva activitat
tradicional d’aprovar diverses modificacions de plantilla dels departaments de la
Universitat. 

12. Pel que fa a l’activitat purament acadèmica, cal assenyalar que la Junta de Govern, a la
sessió del dia 20 de febrer de 2002, va aprovar la proposta de numerus clausus dels
diferents estudis. A la mateixa sessió es va aprovar el calendari del curs acadèmic 2002-
2003.

13. Pel que fa a la concessió de premis extraordinaris de llicenciatura, la Comissió
Acadèmica, per delegació de la Junta de Govern, va concedir el premi extraordinari de
llicenciatura de Biologia corresponent a l’any acadèmic 2000-2001 a la senyora Margalida
Frontera Borrueco, premi extraordinari de llicenciatura de Bioquímica corresponent a l’any
acadèmic 2000-2001 a la senyora Margalida Frontera Borrueco, premi extraordinari de
llicenciatura de Biologia corresponent a l’any acadèmic 2000-2001 al senyor Guillem
Mateu Vicens, premi extraordinari de llicenciatura de Química corresponent a l’any
acadèmic 2000-2001 al senyor Joan Perelló Bestard, premi extraordinari de llicenciatura de
Física corresponent a l’any acadèmic 2000-2001 al senyor Raúl Vicente Zafra, premi
extraordinari de llicenciatura d’Història de l’Art  corresponent a l’any acadèmic 1998-99 a
la senyora María Luz Bejarano Coca, premi extraordinari de llicenciatura de Filologia
Catalana corresponent a l’any acadèmic 1999-2000 a la senyora Mònica Comas Rodríguez,
premi extraordinari de llicenciatura de Geografia corresponent a l’any acadèmic 1995-96 al
senyor Miquel Àngel Escanelles Garau, premi extraordinari de llicenciatura de Filologia
Hispànica corresponent a l’any acadèmic 1991-92 a la senyora Antònia Ferriol Montano,
premi extraordinari de llicenciatura de Geografia corresponent a l’any acadèmic 1997-98 a
la senyora Antònia Fornés Horrach, premi extraordinari de llicenciatura de Geografia
corresponent a l’any acadèmic 1994-95 al senyor Domènec Garcias Gomila, premi
extraordinari de llicenciatura de Filologia Catalana corresponent a l’any acadèmic 1998-99
al senyor Francesc Xavier Granados Coll, premi extraordinari de llicenciatura d’Història de
l’Art corresponent a l’any acadèmic 1999-2000 al senyor Bartomeu Martínez Oliver, premi
extraordinari de llicenciatura de Filologia Hispànica corresponent a l’any acadèmic 1999-
2000 a la senyora María Angeles Martínez Salom, premi extraordinari de llicenciatura de
Geografia corresponent a l’any acadèmic 1998-99 al senyor Antoni Noguera Clar, premi
extraordinari de llicenciatura de Filosofia corresponent a l’any acadèmic 1999-2000 al
senyor Josep Ramon Mir, premi extraordinari de llicenciatura de Geografia corresponent a
l’any acadèmic 1996-97 al senyor Antoni Riera Barceló, premi extraordinari de
llicenciatura de Geografia corresponent a l’any acadèmic 1998-99 al senyor Joan Riera
Puigserver, premi extraordinari de llicenciatura de Filologia Hispànica corresponent a l’any
acadèmic 1998-99 a la senyora Maria Trinitat Sbert Haro, premi extraordinari de
llicenciatura de Filologia Hispànica corresponent a l’any acadèmic 1997-98 a la senyora
Vanessa Servera Hoyos, premi extraordinari de llicenciatura de Filosofia corresponent a



l’any acadèmic 1997-98 al senyor Mateu Soler Rigo, premi extraordinari de llicenciatura
d’Economia corresponent a l’any acadèmic 2000-2001 al senyor Alfredo Martín Oliver,
premi extraordinari de llicenciatura de Psicologia corresponent a l’any acadèmic 2000-2001
a la senyora Carme Mas Tous, premi extraordinari de llicenciatura d’Administració i
Direcció d’Empreses corresponent a l’any acadèmic 1997-98 a la senyora Margalida
Vaquer Manresa, premi extraordinari de llicenciatura de Matemàtiques corresponent a
l’any acadèmic 2001-2002 al senyor Antoni Buades Capó, premi extraordinari de
llicenciatura de Pedagogia corresponent a l’any acadèmic 2001-2002 al senyor Juan
Fernández Hernández, premi extraordinari d’Enginyeria en Informàtica corresponent a
l’any acadèmic 2001-2002 al senyor Juan Francisco Herrero Benet, premi extraordinari de
llicenciatura de Psicologia corresponent a l’any acadèmic 2001-2002 a la senyora Hermínia
Reina Ferragut.

14. Pel que fa a la concessió de premis extraordinaris de doctorat, la Comissió de Doctorat,
per delegació de la Junta de Govern, va concedir el premi extraordinari de doctorat del
Departament de Química corresponent al bienni 1998-99 al senyor Antoni Femenia
Marroig, i el premi extraordinari de doctorat del Departament de Química corresponent a
l’any 2000 al senyor Rafael Prohens López.

15. Pel que fa a l’apartat de les llicencies d’estudis, amb l’informe previ del departament
corresponent, la Junta de Govern va concedir les llicències següents:

—Rubén Santamarta Martínez (Aj. U), adscrit al Departament de Física, a la
Universitat d’Anvers (Bèlgica) pel període comprès entre el 8 de setembre de 2001 i el 8 de
febrer de 2002, amb unes remuneracions del 100 per cent de les seves retribucions.

— María Dolores García Pérez (TEU int.), adscrita al Departament d’Economia i
Empresa, a l’Institut d’Estudis Territorials, adscrit a la Universitat Pompeu Fabra de
Barcelona, pel període comprès entre el 25 de març i el 30 de juny de 2002, amb unes
remuneracions del 100 per cent de les seves retribucions.

— Jesús Andreu Garcia Sevilla (CU), adscrit al Departament de Biologia, a la
Universitat de Ginebra (Suïssa), pel període comprès entre l’1 d’octubre de 2002 i el 30 de
setembre de 2003, sense remuneracions (pròrroga de llicència).

— Gabriel Cardona Juanals (TEU int.), adscrit al Departament de Ciències
Matemàtiques i Informàtica, a la Universitat Politècnica de Catalunya, pel període comprès
entre l’1 d’octubre de 2002 i el 15 de febrer de 2003, amb unes remuneracions del 100 per
cent de les seves retribucions els tres primers mesos i el 80 per cent el període restant.

— Andreu Bover Bover (TEU), adscrit al Departament d’Infermeria i Fisioteràpia, a
la Universitat de Toronto (Canadà), pel període comprès entre l’1 de setembre de 2002 i el
31 de desembre de 2002, amb unes remuneracions del 100 per cent de les seves
retribucions els tres primers mesos i el 80 per cent el període restant.

— Margalida Capellà Roig (Aj. EU), adscrita al Departament de Dret Públic, al
Centre de Dret Internacional de la Universitat de París-Nanterre X (França), pel període
comprès entre l’1 d’octubre de 2002 i el 28 de febrer de 2003, amb unes remuneracions del
100 per cent de les seves retribucions.



16. Pel que fa a l'apartat de la concessió d’anys sabàtics, amb l'informe previ del
departament corresponent, la Junta de Govern va concedir un any sabàtic als professors:

— Pau Ballester Balaguer, titular d’universitat de l’àrea de coneixement de Química
Orgànica del Departament de Química, pel període comprès entre l’1 de març de 2002 i el
28 de febrer de 2003, a l’Skaggs Institute for Chemical Biology, de l’Scripps Research
Institute de Califòrnia (EUA)

— Miquel Morey Andreu, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement
d’Ecologia del Departament de Biologia, pel període comprès entre l’1 d’octubre de 2002 i
el 30 de setembre de 2003, a les universitats Complutense de Madrid, Autònoma de
Madrid, Alcalá (Departamento Universitario de Ecología) i Lleó (Instituto de Medio
Ambiente).

— Francisco J. Díaz de Castro, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement de
Literatura Espanyola del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, pel
període comprès entre l’1 d’octubre de 2002 i el 30 de setembre de 2003, a la Universitat
de Múrcia.

— Salvador Balle Monjo, 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’octubre
de 2002 i el 30 de setembre de 2003, a l’Institut Non Linéaire de Niça (França).

El Consell de Govern, a la sessió del dia 24 de setembre, va concedir un any sabàtic
als professors:

— Adelaida Ambrogi Álvarez, titular d’universitat de l’àrea de coneixement de
Lògica i Filosofia de la Ciència, pel període comprès entre l’1 de gener de 2003 i el 31 de
desembre de 2003, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de
Filosofía (Madrid).

— Jeroni Morey Salvà, titular d’universitat de l’àrea de coneixement de Química
Orgànica del Departanent de Química, pel període comprès entre l’1 d’octubre de 2002 i el
30 de setembre de 2003, a la Universitat de Texas  (Austin, Estats Units).

17. Va aprovar, a la sessió del dia 8 de novembre de 2001, les vènies docents als professors
que imparteixen classes a l’Escola Universitària de Relacions Laborals, i a la sessió del dia
8 de maig de 2002, va aprovar les vènies docents als professors que imparteixen classes a
l’Escola Universitària de Formació de Professorat d’EGB Alberta Giménez.

18. Va aprovar, a la sessió del dia 18 de desembre de 2001, el canvi de denominació del
Departament de Filosofia pel de Departament de Filosofia i Treball Social.

19. Va rectificar, a la sessió del dia 20 de febrer de 2002, el calendari d’avaluació de les
titulacions aprovat a la Junta de Govern el 26 de setembre de 2001, en què s’ha avançat dos
anys l’avaluació dels estudis de Turisme. 

20. La Junta de Govern aprovà les propostes de canvi d’àrea de coneixement sol·licitades
pels professors que s’indiquen a continuació, arran de la supressió de les àrees de
coneixement a què pertanyien:

— Jaume Flexas Sans, titular d’escola universitària de l’àrea de coneixement de
Biologia Vegetal del Departament de Biologia, passa a la nova àrea de Fisiologia Vegetal. 



— Josep L. Ballester Mortes, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement de
Física de la Terra, Astronomia i Astrofísica del Departament de Física, passa a la nova àrea
d’Astronomia i Astrofísica.

21. En un altre capítol, la Junta de Govern del dia 24 de juny de 2002 va acordar de posar el
nom propi “Beatriu de Pinós” a l’edifici Interdepartamental i “Gaspar Melchor de
Jovellanos” a l’edifici per als estudis de Dret i Economia.

A la mateixa sessió va acordar de suprimir el Servei de Càlcul i Informatització de la
Universitat de les Illes Balears i crear el Centre de Tecnologies de la Informació de la
Universitat de les Illes Balears (CTI@UIB).

A la mateixa reunió va crear una comissió per a la reforma dels Estatuts, la qual s’ha
d’encarregar de dur a terme la dita reforma en virtut del que estableix la Llei orgànica
d’universitats.

A la mateixa sessió va acordar de proposar al Consell Social la participació de la UIB en la
constitució de la Fundació Art a la Seu de Mallorca, que té com a objecte promoure les
intervencions artístiques i arquitectòniques a la capella de Sant Pere de la catedral de
Mallorca i donar-hi suport.

Finalment, la Junta de Govern del dia 20 de febrer, arran del procés de reforma normativa
que s’havia d’iniciar com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei orgànica 6/2001,
d’universitats, va acordar no convocar eleccions parcials de representants del grup c)
(estudiants) al Claustre de la Universitat i de representants dels estudiants als consells de
departament, a les juntes de facultat i d’escola i d’estudiants per estudis al Consell
d’Estudiants.



1. 3 CONSELL EXECUTIU

1.3.1 COMPOSICIÓ

Magfc. i Excm. Sr. Rector
Llorenç Huguet Rotger
Excms. Srs. vicerectors
Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Centres
Eduard Rigo Carratalà
Vicerectora de Professorat i Departaments
Esperança Munar Muntaner
Vicerector d’Investigació i Política Científica
Eugeni Garcia Moreno
Vicerector d’Infraestructures i Medi Ambient
Gabriel Moyà Niell
Vicerector d’Estudiants i Relacions Institucionals
Jaume Sureda Negre
Vicerector de Planificació Economicoadministrativa
Carles Manera Erbina
Vicerector de Projectes i Relacions Internacionals
Avel·lí Blasco Esteve
Vicerectora d’Extensió Universitària i Activitats Culturals
Mercè Gambús Saiz
Il·lma. Sra. Secretària General
Margalida Gili Planas
Il·lm. Sr. Gerent
Andreu Alcover Ordinas

1.3.2 ACTIVITATS

El Consell Executiu, presidit pel Rector i integrat pels vicerectors, la Secretària
General i el Gerent, va desenvolupar les tasques de gestió, direcció, coordinació i execució
de la política de la Universitat dins les línies programàtiques presentades pel Rector. 

Així mateix, el Consell Executiu es va reunir en sessió ordinària cada dimarts del
curs acadèmic 2001-2002, a més de reunir-se dues vegades en sessió extraordinària.

En el marc de les activitats més rellevants, podem resumir les tasques dutes a terme
pel Consell Executiu: l’aprovació de l'Avantprojecte de pressupost; la creació, juntament
amb la Universitat de Barcelona, del Laboratori Internacional Mediterrani per la
Convivència; la modificació del Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia
de la Universitat de les Illes Balears; l’aprovació de les directrius sobre les retribucions de
les llicències per estudis; l’aprovació de les directrius que cal seguir en relació amb les
activitats fetes pels estudiants en el marc de les convocatòries del programa Leonardo da
Vinci; la convocatòria d’ajuts a projectes de recerca.



Així mateix, de conformitat amb el que estableixen l’article 16 de la Llei de règim
jurídic de les administracions públiques i els articles 29.22), 37 i 38.5) dels Estatuts,
mitjançant Acord executiu, es va delegar la firma de determinats documents relacionats
amb la gestió econòmica i pressupostària en els caps de secció del Servei de Comptabilitat i
Pressuposts.

També va delegar la competència que atribueix l’article 16.1 del Reial decret
86/1987, de 16 de gener, en els degans de facultat i directors d’escola, per tal d’aconseguir
més agilitat i eficàcia en la gestió universitària.

Finalment el Consell Executiu va obrir un període per presentar les sol·licituds
d’ajuts per a professors ajudants d’universitat i d’escola universitària de la UIB per
estimular la seva formació docent i investigadora durant el curs 2000-2001.

Va obrir un període per presentar les sol·licituds d’avaluació del complement
retributiu d’estímul i reconeixement a la docència i a la formació permanent del docent.

Va obrir un període per presentar les sol·licituds d’avaluació del complement
retributiu d’estímul i reconeixement a l’activitat investigadora.

Va obrir un període per presentar les sol·licituds d’avaluació del complement
retributiu d’estímul i reconeixement i especialització dels professors titulars d’escola
universitària.

Pel que fa a l'apartat de les llicències d'estudis, amb l'informe previ dels
departaments corresponents, el Consell Executiu va concedir 24 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:

— Senyora Antònia Picornell Rigo, ajudanta d’universitat del Departament de Biologia,
per un període comprès entre el 9 de juliol i el 15 de setembre de 2001, a la Universitat
Autònoma de Barcelona i amb unes retribucions del 100 per cent de les seves
remuneracions.

— Senyor Joaquín Valdivielso Navarro, ajudant d’escola universitària del Departament de
Filosofia, per un període comprès entre el 8 de setembre de 2001 i el 8 de febrer de 2002, a
la Universitat de Keele (Regne Unit) i amb unes retribucions del 80 per cent de les seves
remuneracions.

— Senyor Sebastià Verger Gelabert, ajudant d’escola universitària del Departament de
Ciències de l’Educació, per un període comprès entre el 23 i el 31 de juliol de 2001 i entre
l’1 i el 30 de setembre de 2001, a la Universitat de Sevilla i amb unes retribucions del 100
per cent de les seves remuneracions.

— Senyor Jaume A. Segura Fuster, professor titular d’universitat del Departament de
Física, per un període comprès entre l’1 i el 30 de setembre de 2001, als Microprocessor
Research Labs. d’Intel Corporation a Hilsboro (Oregon, EUA) i amb unes retribucions del
100 per cent de les seves remuneracions.



— Senyora Alícia M. Sintes Olives, ajudanta d’universitat del Departament de Física, per
un període comprès entre l’1 d’octubre de 2001 i el 31 de gener de 2002, al Max Planck
Institut Für Gravitationsphysik de Golm (Alemanya), i amb unes retribucions del 80 per
cent de les seves remuneracions.

— Senyora M. Antònia Parera Nicolau, ajudanta d’escola universitària del Departament
d’Economia i Empresa, per un període comprès entre el 5 d’octubre i el 23 de desembre de
2001, a la Universitat de York (Regne Unit), i amb unes retribucions del 100 per cent de les
seves remuneracions.

— Senyor Jaume Garau Amengual, professor titular d’universitat del Departament de
Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, per un període comprès entre el 4 de febrer i el 3
de maig de 2002, al College of the Holy Cross (Massachusetts, EUA), i amb unes
retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions.

— Senyora Isabel Moreno Castillo, professora del Departament de Biologia, per un període
comprès entre el 24 de gener i el 2 de març de 2002, a les universitats d’Oriente a Santiago
i de Camagüey (Cuba), i amb unes retribucions del 100 per cent de les seves
remuneracions.

— Senyor Antoni Costa Costa, ajudant d’escola universitària del Departament d’Economia
i Empresa, per un període comprès entre l’1 de febrer i el 30 d’abril de 2002, a la
Universitat de Barcelona, i amb unes retribucions del 100 per cent de les seves
remuneracions.

— Senyora Catalina Llull Vallès, ajudanta d’escola universitària del Departament de Dret
Públic, per un període comprès entre el 18 de gener i el 18 de febrer de 2002, a l’Institut
Europeu de Florència (Itàlia), i amb unes retribucions del 100 per cent de les seves
remuneracions.

— Senyora Petra Maria Thomàs Puig, ajudanta d’escola universitària del Departament de
Dret Públic, per un període comprès entre el 18 de gener i el 18 de febrer de 2002, a
l’Institut Europeu de Florència (Itàlia), i amb unes retribucions del 100 per cent de les
seves remuneracions.

— Senyor Josep Maria Buades Rubio, ajudant d’escola universitària del Departament de
Ciències Matemàtiques i Informàtica, per un període comprès entre el 14 de gener i el 15
de març de 2002, al Centre de Visió per Computador de la Universitat Autònoma de
Barcelona, i amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions.

— Senyor Guillermo Rodríguez-Navas González, ajudant d’escola universitària del
Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, per un període comprès entre el 7 de
febrer i el 18 de març de 2002, al Departament de Computer Science de la Universitat de
York (Anglaterra), i amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions.



— Senyor Rubén Santamarta Martínez, ajudant d’universitat del Departament de Física,
per un període comprès entre el 25 de febrer i el 30 de setembre de 2002, a la Universitat
d’Anvers (Bèlgica), i amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions.

— Senyora Catalina Lladó Matas, ajudanta d’escola universitària del Departament de
Ciències Matemàtiques i Informàtica, per un període comprès entre l’1 d’octubre i el 31 de
desembre de 2001, a l’Imperial College of Science, Technology and Medicine de Londres
(Regne Unit), i amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions.

— Senyora María Dolores García Pérez, professora del Departament d’Economia i
Empresa, per un període comprès entre el 25 de març i el 30 de juny de 2002, a l’Institut
d’Estudis Territorials, adscrit a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, i amb unes
retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions.

— Senyor Sebastià Verger Gelabert, ajudant d’escola universitària del Departament de
Ciències de l’Educació, per un període comprès entre el 22 d’abril i el 22 de maig de 2002,
a l’Instituto Universitario di Scienze Motorie de Roma (Itàlia), i amb unes retribucions del
100 per cent de les seves remuneracions.

— Senyora Eva Aguilar Mediavilla, ajudanta d’escola universitària del Departament de
Ciències de l’Educació, per un període comprès entre l’1 i el 31 de juliol de 2002, al
Departament de Psicologia Bàsica de la Universitat de Barcelona, i amb unes retribucions
del 100 per cent de les seves remuneracions.

— Senyora Catalina Llull Vallès, ajudanta d’escola universitària del Departament de Dret
Públic, per un període comprès entre l’1 de juny i el 30 d’agost de 2002, al Max Planck
Institut für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkrrecht de la Universitat de
Heidelberg (Alemanya), i amb unes retribucions del 100 per cent de les seves
remuneracions.

— Senyor Andreu Bover Bover, professor del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia, per
un període comprès entre l’1 de setembre i el 31 de desembre de 2002, a la Universitat de
Toronto (Canadà), i amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions.

— Senyor Gabriel Cardona Juanals, professor del Departament de Ciències Matemàtiques i
Informàtica, per un període comprès entre l’1 d’octubre de 2002 i el 15 de febrer de 2003,
al Departament de Matemàtica Aplicada II de la Universitat Politècnica de Catalunya, i
amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions els tres primers mesos i
el 80 per cent el període restant.

— Senyora Margalida Capellà Roig, ajudanta d’escola universitària del Departament de
Dret Públic, per un període comprès entre l’1 d’octubre de 2002 i el 28 de febrer de 2003,
al Centre de Dret Internacional de la Universitat de París-Nanterre X (França), i amb unes
retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions.



— Senyor Jesús Andreu Garcia Sevilla, professor del Departament de Biologia. Es
prorroga una llicència fins al 30 de setembre de 2003, a la Universitat de Ginebra (Suïssa), i
no rebrà cap remuneració durant el període indicat.

— Senyora Marta Marcos Moreno, ajudanta d’universitat del Departament de Física, per un
període comprès entre l’1 i el 30 de setembre de 2002, a la Universitat Cornell (Ithaca,
Nova York, Estats Units), i amb unes retribucions del 100 per cent de les seves
remuneracions.

En el capítol de nomenaments de càrrecs dins la comunitat que són competència del
Consell Executiu, durant el curs acadèmic 2001-2002 es va nomenar:

 La senyora Maria Jesús Mayrata Creus directora de l’Oficina de Planificació i
Prospectiva.
 La senyora Francesca Lladó Pol coordinadora de recerca de l’àmbit de ciències socials i
humanes.
 El senyor Pere Palou Sampol responsable d’activitats físiques i esportives del
Vicerectorat d’Extensió Universitària i Activitats Culturals.
 El senyor Sebastià Verger Gelabert coordinador de l’especialitat d’Educació Especial.
 El senyor David Pons Florit director del projecte Campus Extens Illes.
 El senyor Lluís Garau Juaneda director de l’Escola Universitària de Turisme Felipe
Moreno, adscrita a la Universitat de les Illes Balears.
 La senyora Marian Amengual Pizarro coordinadora de l'especialitat de Llengua
Estrangera.
 El senyor Bartomeu J. Serra Cifre director del Centre de Tecnologies de la Informació
de la Universitat de les Illes Balears (CTI@UIB). 
 El senyor Francisco Llabrés Mut responsable de la divisió d'innovació tecnològica
(DIT) del Centre de Tecnologies de la Informació de la Universitat de les Illes Balears
(CTI@UIB). 
 El senyor José Mañas Florit responsable de la divisió de suport a la gestió (DSG) del
Centre de Tecnologies de la Informació de la Universitat de les Illes Balears (CTI@UIB).
  El senyor Francisco J. Bastida López cap d'enginyeria de software dependent de la
divisió de suport a la gestió (DSG) del Centre de Tecnologies de la Informació de la
Universitat de les Illes Balears (CTI@UIB).

En un altre capítol el Consell Executiu va convocar les eleccions que
estatutàriament eren procedents, ja que els Estatuts li atribueixen la competència d’iniciar
tots els processos electorals. Aquests processos electorals foren els següents:

 Convocatòria d’eleccions de representants dels estudiants als consells de departament.
 Convocatòria d’eleccions de representants dels estudiants a les juntes de facultat i
d’escola.
 Convocatòria d’eleccions de representants del grup c) (estudiants) al Claustre de la
Universitat.



 Convocatòria d’eleccions de representants dels estudiants per estudis al Consell
d’Estudiants de la Universitat.
 Convocatòria d’eleccions de representants dels estudiants per cada facultat o escola al
Consell d’Estudiants de la Universitat.
 Convocatòria d’eleccions de representants dels estudiants de tercer cicle a les juntes de
facultat i d’escola.
 Convocatòria d’eleccions de representants del grup a) (professors doctors pertanyents
als cossos docents universitaris) al Claustre de la Universitat. 
 Convocatòria d’eleccions de representants del grup b) (titulars d’escola universitària no
doctors, ajudants, becaris i professors associats) al Claustre de la Universitat.
 Convocatòria d’eleccions de representants del grup c) (estudiants) al Claustre de la
Universitat.
 Convocatòria d’eleccions de representants del grup d) (personal d’administració i
serveis) al Claustre de la Universitat.
 Convocatòria d’eleccions de representants dels estudiants a la Junta de la Facultat de
Ciències Econòmiques i Empresarials.
 Convocatòria d'eleccions parcials de representants dels estudiants a la Junta de la
Facultat de Ciències.

 Convocatòria d’eleccions al càrrec de director del Departament de Ciències de
l’Educació.

Així mateix, en virtut del que estableix l’article 23.2 dels Estatuts, va nomenar el
senyor Jordi Vallespir Soler com a director del Departament de Ciències de l’Educació.

Finalment el Consell Executiu va acordar, de conformitat amb el que estableix
l’article 115 dels Estatuts, la contractació de tres professors visitants:

 Ángel L. Plastino, de la Universitat Nacional de La Plata (Argentina), adscrit al
Departament de Física, pel període comprès entre el 16 i el 31 de juliol de 2002, amb nivell
de retribució 1 (CU). 

 Ali Keshavarzi, dels Microprocessor Research Laboratoires - Intel Corporation
(EUA), adscrit al Departament de Física, pel període comprès entre l’1 i el 30 de setembre
de 2002, amb nivell de retribució 2 (TU). 

 Dante Chialvo, del Department of Physiology, Northwestern University Medical
School (Chicago) (EUA), adscrit al Departament de Física, pel període comprès entre l’1 i
el 31 de juliol de 2002, amb nivell de retribució 1 (CU).
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1.4 CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

1.4.1 Composició del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears

En representació del Govern de les Illes Balears
Sr. Felicià Fuster Jaume, president del Consell Social

En representació del Parlament de les Illes Balears
Sr. Antoni Verd Noguera
Sra. Maria Planas Rosselló, secretària del Consell Social
Sr. Ferran Gomila Mercadal

En representació de la Conselleria d’Educació i Cultura
Sra. Neus Garcia Iniesta
Sra. Josefina Salord Ripoll, vicepresidenta de l’àrea acadèmica del Consell Social i
presidenta de la comissió acadèmica del Consell Social

En representació del Consell de Mallorca
Sr. Antoni Salas Roca

En representació del Consell de Menorca
Sra. Consuelo Catchot Ferrer

En representació del Consell d’Eivissa i Formentera
Sr. Felip Cirer Costa

En representació de l’Ajuntament de Palma
Sra. Carme Feliu Álvarez de Sotomayor, regidora de l’Àrea de Cultura, Turisme i
Relacions Institucionals

En representació de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears
Sr. Miquel Riera Nadal, batlle de Felanitx

En representació de les organitzacions sindicals amb més nombre de representants a
les darreres eleccions a les Illes Balears
Sra. Joana Assumpció Massanet Casasnovas, Confederació Sindical de Comissions Obreres

En representació de l’organització sindical més representativa en l’àmbit de
l’ensenyament
Sr. Gabriel Caldentey Ramos, secretari del Sindicat de Treballadores i Treballadors de
l’Ensenyament Intersindical de les Illes Balears

En representació de les associacions empresarials més representatives de les Balears
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Sr. Josep Oliver Marí, vicepresident de l’àrea econòmica del Consell Social, president de la
comissió econòmica del Consell Social, president de la CAEB
Sr. Daniel Zarraluqui Paternain, ASEDA-CAEB

En representació de les organitzacions de les petites i mitjanes empreses 
Sr. Lluís Ramis d’Ayreflor, PIME

En representació de les Cambres de Comerç, Indústria, i Navegació de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera
Sr. Miquel Lladó Oliver, vicepresident de l’àrea de relacions amb la societat del Consell
Social, president de la comissió de relacions socials del Consell Social, president de la
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera

Representants de la Junta de Govern de la UIB
Sr. Llorenç Huguet Rotger, Rector 
Sr. Carles Manera Erbina, vicerector de Planificació Economicoadministrativa
Sra. Margalida Gili Planas, Secretària General
Sr. Andreu Alcover Ordinas, Gerent

En representació dels professors dels cossos docents de la UIB i assimilats i dels
ajudants, becaris i professors associats
Sr. Josep Lluís Ballester Mortes, subdirector del Departament de Física
Sra. Francesca Salvà Mut, degana de la Facultat de Ciències de l’Educació
Sra. María Nélida Tur Faúndez, secretària del Departament de Dret Privat
Sra. Maria Barceló Crespí, subdirectora del Departament de Ciències Històriques i Teoria
de les Arts
Sr. Francesc Torres Marí, director del Departament de Filosofia de la Universitat de les
Illes Balears

En representació dels estudiants
Sr. Josep M. Huguet Pons, membre del Consell d’Estudiants
Sr. Ricardo Macho Juan, membre del Consell d’Estudiants

En representació del personal d’administració i serveis
Sr. Lluís Piña Saiz, cap del Servei de Personal

MEMBRES DE LES DIFERENTS COMISSIONS DEL CONSELL SOCIAL DE LA
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Membres de la comissió permanent o executiva
Sr. Felicià Fuster Jaume, president
Sra. Maria Planas Rosselló, secretària
Sr. Josep Oliver Marí
Sra. Josefina Salord Ripoll
Sr. Miquel Lladó Oliver
Sr. Antoni Verd Noguera
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Sr. Carles Manera Erbina
Sra. Margalida Gili Planas
Sr. Lluís Piña Saiz
Sr. Josep M. Huguet Pons

Membres de la comissió econòmica
Sr. Josep Oliver Marí, president
Sra. Maria Planas Rosselló, secretària
Sr. Felicià Fuster Jaume
Sr. Llorenç Huguet Rotger
Sr. Carles Manera Erbina
Sr. Andreu Alcover Ordinas

Membres de la comissió acadèmica 
Sra. Josefina Salord Ripoll, presidenta
Sra. Maria Planas Rosselló, secretària
Sra. Margalida Gili Planas
Sr. Lluís Piña Saiz
Sr. Josep M. Huguet Pons
Sr. Gabriel Caldentey Ramos
Sra. Neus Garcia Iniesta 

Membres de la comissió de relacions amb la societat
Sr. Miquel Lladó Oliver, president
Sra. Maria Planas Rosselló, secretària
Sr. Miquel Riera Nadal
Sr. Antoni Salas Roca
Sr. Antoni Verd Noguera
Sr. Ferran Gomila Mercadal
Sra. Consuelo Catchot Ferrer

Altes i baixes dels membres del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears
produïdes durant el curs 2001-2002

Durant el present curs s’han produït les baixes del senyor José Ángel Torres Lana i
del senyor Fernando Monar Lara, els quals han estat substituïts respectivament per la
senyora María Nélida Tur Faúndez (en data 26 de setembre de 2001) i pel senyor Ricardo
Macho Juan (en data 20 de febrer de 2002).

Adreça del Consell Social i de la Secretaria del Consell Social
President: Felicià Fuster Jaume
Secretària: Maria Planas Rosselló
Tècnic: Miquel Rayó i Ferrer
Auxiliar administrativa: Margalida Estelrich Blanch (Vicerectorat d’Infraestructures i Medi
Ambient)

Adreça: Consell Social
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Campus universitari
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07071 Palma (Illes Balears) 
Tel.: 971 17 30 60 / 971 17 33 22
Fax: 971 17 24 46

1.4.2 Activitats

Informe de la Secretaria del Consell Social, corresponent al curs 2001-2002
En l’exercici de les seves funcions, el Consell Social, durant el curs 2001-2002, s’ha

reunit cinc vegades en ple (quatre sessions ordinàries i una d’extraordinària), i set vegades
en comissió (quatre en comissió executiva i tres en comissió econòmica). En el moment de
redactar aquest informe (primera quinzena de juliol de 2002) s’ha obert el procés de
convocatòria d’un nou ple.

Alguns fets relacionats amb el Consell Social o que l’afecten molt directament s’han
produït durant el present curs i cal que siguin destacats en aquest informe. 

D’una banda, l’aprovació de la Llei orgànica d’universitats a les Corts espanyoles,
que potencia el paper i les funcions del Consell Social a les universitats públiques; en
concret, l’article 14 defineix el Consell Social com “el órgano de participación de la
sociedad en la Universidad” (punt 1), i en marca les responsabilitats: “Corresponde al
Consejo Social la supervisión de las actividades de carácter económico de la Universidad y
del rendimiento de sus servicios; promover la colaboración de la sociedad en la
financiación de la Universidad, y las relaciones entre ésta y su entorno cultural,
professional, económico y social al servicio de la calidad de la actividad universitaria a
cuyo fin podrá disponer de la oportuna información de la Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación” (punt 2). El mateix article determina (punt 4) que el Consell
Social “para el adecuado cumplimiento de sus funciones, dispondrà de una organización de
apoyo y de recursos suficientes”.
 

D’altra banda, la LOU obliga que tres membres del Consell Social formin part del
Consell de Govern de la Universitat. 

El procés d’adaptació a la LOU de la normativa autonòmica sobre consells socials i el
reforçament de les seves funcions, especialment de supervisió dels rendiments dels serveis
de la Universitat, ha exigit de fer al Consell Social una profunda reflexió sobre la seva
personalitat i les seves funcions i competències. En aquest sentit, el Consell Social ha
estudiat en ple la LOU i ha mantingut contactes constants amb el director general
d’Universitat per conèixer l’Avantprojecte de llei d’organització institucional del sistema
universitari a les Illes Balears.

La Conselleria d’Educació i Cultura, accedint a la demanda expressada pel president
del Consell Social de la UIB, ha posat des del mes de maig de 2002 a disposició del
Consell Social una persona, titulat superior, perquè faci de suport tècnic a la Secretaria del
Consell Social, que continua tenint la col·laboració de la que fins ara era l’únic recurs humà
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del Consell Social, gràcies a la col·laboració del Vicerectorat d’Infraestructures i Medi
Ambient. 

També és destacable l’esforç desenvolupat pels altres òrgans de govern de la UIB i el
Consell Social per a l’enfortiment de les seves relacions, i per això s’ha creat una comissió
de contacte permanent entre el Consell Social i el Consell Executiu de la UIB, per tal
d’atendre assumptes urgents i per tal de facilitar l’intercanvi d’informació entre ambdós
òrgans de govern. 

El contacte freqüent del Consell Social amb la Sindicatura de Greuges és avaluat molt
positivament per ambdues institucions. 

La presència institucional de dos representants del Consell Social en el Consell de
Direcció de l’AQUIB és un fet especialment important.

A hores d’ara el Consell Social de la UIB vol ajustar el seu paper i la seva projecció
de futur en el context de la UIB i de la societat balear, i això passa necessàriament per una
definició dels seus objectius i responsabilitats, pel reforçament de la col·laboració del
Consell Social amb els altres òrgans de govern de la UIB i per l’increment de les accions de
relació entre la societat i la Universitat.

Per poder desenvolupar l’anterior cal disposar d’una infraestructura operativa amb
recursos humans i materials suficients, amb el corresponent augment del pressupost, xifrat
actualment en 90.151,82 euros, del tot insuficient, i amb una ubicació pròpia a decidir. Cal
també establir un pla d’activitats a curt, mitjà i llarg termini que incloguin sobretot la
formació i la informació sobre temes universitaris per als membres del Consell Social que
són representants de la societat de les Illes Balears. 

ACORDS PRINCIPALS DE LES SESSIONS DEL PLE I DE LES COMISSIONS
DEL CONSELL SOCIAL DESENVOLUPADES DURANT EL CURS 2001-2002

Sessió ordinària de 20 de desembre de 2001
• Aprovació del pressupost de la Universitat de les Illes Balears de l’any 2002, establert

en 65.862.953,12 euros (seixanta-cinc milions vuit-cents seixanta-dos mil nou-cents
cinquanta-tres euros amb dotze cèntims).

• Aprovació de la programació plurianual d’inversions de la Universitat de les Illes
Balears.

• Aprovació del pressupost del Consell Social de l’any 2002, establert en 90.151,82 euros
(noranta mil cent cinquanta-un euros amb vuitanta-dos cèntims).

• Aprovació de la proposta d’assignació dels conceptes retributius especials per al
professorat.

• Adjudicació de 20 beques-col·laboració concedides a la Universitat de les Illes Balears
pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.

• Acord de modificació de les bases i de la denominació del premi Nadal Batle, que
queda “Premi d’Assaig i Creació sobre Tecnologies de la Informació Nadal Batle i
Nicolau”.
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Sessió extraordinària de 28 de gener de 2002
• Aprovació de l’Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut. 

Sessió ordinària de 4 de març de 2002
• Aprovació de la implantació a la Universitat de les Illes Balears dels estudis d’Enginyer

Tècnic Agrícola, especialitat en Hortofructicultura i Jardineria.
• Aprovació de la implantació a la Universitat de les Illes Balears dels estudis de Mestre,

especialitat d’Educació Especial.
• Aprovació de la implantació a la Universitat de les Illes Balears dels estudis de Mestre,

especialitat d’Educació Especial a l’Escola Universitària Alberta Jiménez, adscrita a la
Universitat de les Illes Balears. 

• Aprovació de la signatura d’un conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Hisenda
i Pressuposts i el Consell Social de la UIB per a la realització d’una auditoria de
l’exercici 2001 i 2002 de la Universitat de les Illes Balears.

Sessió ordinària de 15 de maig de 2002
• Debat monogràfic sobre la LOU i les seves implicacions sobre l’estructura, les

competències i les funcions dels consells socials.

Sessió ordinària de 26 de juny de 2002
• Aprovació d’una modificació parcial del règim de permanència dels alumnes a la UIB,

motivada per un informe de la Sindicatura de Greuges.
• Aprovació de despeses plurianuals (referides a la dotació de mobiliari i material per al

nou edifici de Dret, Econòmiques i Empresarials) motivada per l’adopció de la fórmula
de rènting.

• Aprovació de taxes per a títols propis de la UIB.
• Aprovació de la redacció definitiva de les bases del IV Premi d’Assaig i Creació sobre

Tecnologies de la Informació Nadal Batle i Nicolau i de l’inici del procés de
convocatòria.

• Acord de comunicació del vistiplau del Consell Social a la proposta dels Estatuts del
Consorci de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears, a petició del seu
director, senyor Lluís Ballester Brage. 

• Informació del Rector sobre la constitució de la Fundació Art a la Seu de Mallorca, en
què la UIB participa, i acord per aprovar aquesta participació en un proper ple.

SESSIONS DE LES COMISSIONS EXECUTIVA I ACADÈMICA DEL CONSELL
SOCIAL
La comissió executiva del Consell Social s’ha reunit en sessió ordinària en les dates
següents: 28 de novembre de 2001, 22 de gener de 2002, 21 de febrer de 2002 i 25 de juny
de 2002. 

La comissió econòmica del Consell Social s’ha reunit en sessió ordinària en les dates
següents: 11 de setembre de 2001, 20 de desembre de 2001 i 20 de maig de 2002.
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Algunes activitats en què el Consell Social ha participat durant el curs 2001-2002
• Participació del president i la secretària del Consell Social en diferents conferències i

reunions de presidents i secretaris de consells socials de les universitats públiques
espanyoles.

• Entrevista amb el conseller d’Educació i Cultura, que entregà al Consell Social
l’“Avantprojecte de llei d’organització institucional del sistema universitari de les Illes
Balears”, amb la petició que el Consell Social hi fes les aportacions que consideràs
oportunes. 

• Presència del Consell Social a l’acte de signatura del conveni sobre complements
retributius entre la Conselleria d’Educació i Cultura, la Universitat de les Illes Balears i
els sindicats amb representació a la UIB. 

• Participació del president o de la secretària del Consell Social en el Patronat de la
Fundació UE i en el Patronat de la Fundació General de la Universitat de les Illes
Balears.

• Participació del Consell Social en l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes
Balears. 

• Presència del president del Consell Social en la comissió de redacció del Pla estratègic
de la UIB.

• Participació del president i la secretària del Consell Social a la darrera reunió de
presidents i secretaris de Consells Socials, i l’acte a Madrid de distinció amb el senyor
Gabriel Oliver Capó, expresident del Consell Social de la Universitat de les Illes
Balears.

• Presència de la secretària del Consell Social, per delegació del president, en la
constitució del Consell Social de la llengua catalana.
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1.5 SINDICATURA DE GREUGES

1. Expedients i consultes

Des d'octubre de 2001 fins a juny de 2002 s’han tramitat 33 expedients (8 d'ofici) i s’han atès 54
consultes, amb la distribució següent, per col·lectiu i temàtica:

COL·LECTIU TEMÀTICA CONSULTES EXPEDIENTS
ALUMNAT Avaluació acadèmica 6 6

Accés a la Universitat 2
Docència 5
Drets i discriminacions 1
Matrícula 2 5
Plans d'estudis i convalidacions 4 6
Serveis i campus 2 4
Tercer cicle, postgrau i form. cont. 3
Total casos ALUMNAT 25 21

PAS Catalogació llocs de treball 1
Concursos i oposicions 1
Drets i discriminacions 1
Processos electorals 1
Reivindicacions retributives 1
Serveis i campus 1 1
Altres 1
Total casos PAS 5 3

PDI Avaluació acadèmica 1
Beques i ajudes 1 2
Concursos i oposicions 3 1
Docència 1
Drets i discriminacions 1
Plans d'estudis i convalidacions 1
Reivindicacions retributives 3
Relacions interpersonals 1
Salut pública 1
Serveis i campus 2 2
Total casos PDI 11 9

Comunitat universitària Serveis i campus 1
Total casos CU 1

Altres síndics Accés a la Universitat 1
Avaluació acadèmica 3
Beques i ajudes 1
Catalogació de llocs de treball 2
Drets i discriminacions 1
Plans d'estudis i convalidacions 1
Reivindicacions retributives 1
Serveis i campus 1
Altres 1
Total consultes Altres síndics 12

2. Assistència i participació a actes

- Assistència al IV Encontre Estatal de Defensors de la Comunitat Universitària (Las Palmas de Gran
Canaria, de 18-10-2001 a 1-11-2001).
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- Assistència a la IV Reunió de la Comissió Permanent de Defensors Universitaris (Madrid, 20-2-
2002).

- Organització i participació a la V Reunió de la Comissió Permanent de Defensors Universitaris
(Palma, 19-4-2001).

3. Altres activitats

- Edició del llibre Informe de la Sindicatura de Greuges de la Universitat de les Illes Balears. Any
2001.

- Campanya conjunta amb el Consell d'Estudiants per donar a conèixer la Sindicatura de Greuges de la
UIB a aquest col·lectiu.

- Reunió amb la presidenta de la Comissió Acadèmica i amb la Secretària del Consell Social.

- Reunió amb el president del Consell Social i reunions periòdiques amb el Rector de la UIB.

4. Recomanacions més rellevants

- Seria convenient que, als programes de les assignatures, els criteris d'avaluació fossin incorporats
amb el major detall possible, especialment en aquells en els quals les persones responsables de les
assignatures considerin que s'ha d'assolir un nivell mínim d'alguna part de l'examen per poder aprovar
l'assignatura. En cas contrari, l'alumnat té dret a l'avaluació a partir de la nota global de l'examen,
independentment de l'obtinguda en cada part per separat, d'acord amb l'article 25 del Reglament
acadèmic.

- Quan una assignatura s'ofereix com de lliure configuració i requereix coneixements previs, cal que
aquesta exigència es faci constar a les observacions de la llista d'assignatures. Si l'assignatura presenta
prerequisits als plans d'estudis als quals pertany, els coneixements previs necessaris per poder-la
cursar també s'haurien d'incloure a la llista d'assignatures de lliure configuració. En cas que els
departaments no adoptassin aquesta mesura, el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres hauria
d'excloure d'ofici aquestes assignatures de la llista.

- Seria convenient que el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres consideràs la possibilitat de
modificar el Reglament acadèmic amb la inclusió, a l'article 1, d'un apartat referent a l'anul·lació
parcial de matrícula. A criteri de la Síndica, la redacció podria ser la següent: «Per raons
extraordinàries de malaltia, accident o infortuni familiar que impedeixin la continuació parcial dels
estudis, el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres pot autoritzar l'anul·lació parcial de la
matrícula. Aquesta anul·lació parcial no suposarà la devolució de l'import de matrícula corresponent.»

- Caldria que els respectius caps d'estudis establissin un termini màxim per resoldre les sol·licituds de
convalidacions i adaptacions des que hagin tingut entrada als registres administratius. Amb l'objectiu
de donar compliment a l'article 42.4 de la Llei 30/1992, esmentat al primer punt de les
consideracions, caldria informar-ne les persones afectades, per la qual cosa seria convenient que
s'incorporàs la referència a aquest termini a l'imprès de sol·licitud. En tot cas, les convalidacions i
adaptacions sempre s'haurien de resoldre durant el període de matriculació.

- Durant el temps que transcorri fins que siguin acceptades les recomanacions dels defensors
universitaris referents al canvi de la legislació vigent sobre convalidacions, caldria assumir aquella
que proposa oferir a l'estudiant la màxima informació i les màximes facilitats en la gestió dels tràmits
de convalidació i assumir-los d'ofici per part dels òrgans competents, en tot allò que sigui possible.

- La Síndica considera que conèixer l'aula on s'ha d'examinar és un dret de l'alumnat. Així fou també
acceptat al IV Encuentro Estatal de Defensores Universitarios (Las Palmas de Gran Canaria, octubre
de 2001). Per tant, seria convenient que uns quants dies abans de l'examen es publicàs l'assignació de
les aules a cada grup als taulers d'anuncis dels centres i a les aules on s'imparteixen les assignatures.
Aquesta informació també podria ser incorporada a la pàgina web.

- La Síndica no pot, ni vol, entrar en la llibertat de càtedra, però creu que seria convenient que els
continguts i els exàmens fossin els mateixos quan hi ha dos o més membres del PDI que imparteixen
diferents grups d'una mateixa assignatura. Això evitaria tant diferències entre alumnes que cursen una
mateixa assignatura com sol·licituds de canvis de grup.
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- Caldria que el decret pel qual es fixen els preus que s'han de satisfer per la prestació de serveis
acadèmics universitaris fos més explícit quant a la bonificació per matrícula d'honor. Concretament,
per evitar interpretacions errònies, seria convenient incorporar-hi els aclariments següents:

a) L'alumnat que hagi obtingut crèdits amb matrícula d'honor gaudirà d'exempció en l'import de la
matrícula d'un nombre de crèdits equivalent (de fet, l'exempció ja s'aplica així).

b) L'esmentada exempció s'aplicarà a l'alumnat de primer, segon i tercer cicle, així com a l'alumnat
que comenci una segona titulació. En tots els casos es tindran en compte les matrícules d'honor
obtingudes el curs anterior.

- Seria convenient donar compliment a l'article 55.4) dels Estatuts en el sentit que les propostes dels
plans d'estudis i llurs modificacions vagin acompanyades de l'informe previ dels departaments
afectats, malgrat la representació d'aquests departaments a les juntes de centre, que són els òrgans que
han d'elaborar les propostes dels plans d'estudis. En aquest punt, hauria de ser preceptiu que tots els
departaments afectats tractassin el tema als respectius consells de departament.

- Seria convenient que el vicerector d’Investigació i Política Científica sotmetés a la consideració de la
Comissió d’Investigació la proposta d’incloure els becaris FPI del Govern balear adscrits a la UIB en
el programa de Formació de professorat. Aquesta proposta hauria de considerar també aquells becaris
adscrits a la UIB i triats amb criteris de selecció homologables als de les beques FPI o FPU del MEC
que tinguin com a objectiu la realització d’una tesi doctoral.

- Com que és objectiu de la UIB ajudar a la formació de grups de recerca de qualitat, seria important
considerar el possible increment del fons destinat al programa de Formació de professorat: una
possibilitat seria utilitzar part del pressupost que abans era destinat als becaris propis d’investigació
de la UIB que han disminuït. Cal tenir en compte que augmenta el nombre de professors que
l’utilitzen i també el nombre de beques que té adscrites la UIB, cosa que sens dubte és desitjable i
ajuda a portar a terme els objectius de la Universitat. 

- La UIB hauria d'exigir que les persones responsables dels becaris adscrits a convenis presentin un
projecte i un pla de treball per a cada becari, prèviament a l'assignació de la beca.

- Seria convenient que la vicerectora de Professorat i Departaments proposàs al Consell Executiu
l'estudi d'una normativa que permetés als investigadors (ajudants i professors) rebre el cent per cent
de les remuneracions durant els primers tres mesos d'una estada a l'estranger, encara que la durada de
l'estada fos per un període més llarg. La Síndica creu que això seria una ajuda i un incentiu per als
investigadors que demanen les llicències per estudis, i alhora evitaria la picaresca del fraccionament
d'estades que duen a terme algunes persones quan el centre de destinació és més pròxim a la UIB. 

- Seria convenient que el Consell Executiu, atenent les possibilitats pressupostàries de la UIB, intentàs
engegar un pla de mobilitat del professorat, en el qual ja es podrien integrar els actuals programes de
formació del professorat i el de sabàtics, i que es podria complementar amb un programa d'ajudes per
llicències per estudis de durada inferior a un any amb l'objectiu d'evitar els greuges generats per
l'aplicació del Reial decret 898/1995. Evidentment, sempre s'hauria d'exigir la presentació dels
resultats al final de la llicència per estudis.

- Seria convenient que la UIB estudiàs la possibilitat d'incloure les despeses de desplaçament a la
resolució de nomenament del professorat visitant procedent de països sense tractat de doble
imposició, tenint en compte que les remuneracions globals mai no poden sobrepassar les establertes
per a la categoria del professorat que correspongui. La redacció podria ser: «Les retribucions que
percebrà el professor visitant seran la diferència entre les que corresponen a un ... i les despeses de
desplaçament. Aquestes despeses es justificaran d'acord amb el procediment establert a la UIB.»

- Caldria que els Aj. EU, contractats fins ara a l'empara de la LRU, no fossin responsables de les
assignatures.

- Seria convenient que la UIB, d’acord amb les seves disponibilitats pressupostàries, fes les
intervencions pertinents per millorar les condicions de seguretat de l’edifici Sa Riera.

- Caldria que, com ha fet la UAB i altres universitats, s'establís un conveni amb l'Ajuntament de Palma
perquè s'apliquin al campus les mateixes normes i sancions que a la resta del terme municipal. En cas
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que no es poguessin destinar agents de forma immediata, s'hauria d'habilitar els vigilants de l'empresa
concessionària de la seguretat del campus perquè denunciassin davant la policia municipal les
infraccions que registrassin i, d'aquesta manera, les sancions pertinents repercutissin sobre les
persones responsables. Prèviament a aquestes mesures, convindria que el campus tingués una
senyalització clara de l'ordenació del trànsit (velocitats màximes, zones d'aparcament, llocs
restringits, etc.).

- Seria important engegar una campanya de conscienciació de les normes de circulació a través del
correu electrònic. Atesa l'actual capacitat d'aparcament del campus, capaç d'absorbir tots els cotxes
que hi arriben, caldria que la Junta de Govern aprovàs una normativa de circulació com la que tenen a
la Universitat Jaume I (UJI), en la qual queda clar que els vehicles mal estacionats podran ser multats
i retirats a una altra zona del campus on hi hagi llocs lliures. Tot i la consideració de sòl privat que té
el campus, el fet que l'accés no estigui controlat permet l'aplicació de les mesures anteriors.

- Seria desitjable reduir el nombre de vehicles que arriben al campus. Amb aquest objectiu, el
Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals, a través de la pàgina web i de la oficina
d'informació, podria gestionar un servei de transport compartit com el que té la UAB.

- Seria convenient incloure al programa de registre una funció mitjançant la qual els edificis
destinataris dels documents rebessin un avís sobre la documentació registrada per altres centres i que
els ha d'arribar. D'aquesta manera, en cas de pèrdua, els destinataris podrien reclamar la
documentació extraviada. Com ha demostrat el cas que ens ocupa, el fet de continuar com fins ara
implica que el tractament intern que es dóna als documents registrats és el mateix que es dóna als que
no es registren, amb la qual cosa no solament no s'evita la possible pèrdua del document sinó que
tampoc es pal·lien les conseqüències d'aquesta pèrdua.

- Seria convenient que el Gerent recordàs a tots els administradors de centre, i aquests al personal a
càrrec seu, l'obligació d'utilitzar el registre informàtic, ja que és l'única prova vàlida que té la persona
interessada de l'inici del procediment.

- Caldria que el Rector manifestàs a les autoritats autonòmiques i locals la preocupació de la UIB per
l'escassa valoració de les seves activitats, especialment en l'àmbit de l'Administració Pública, situació
que no és usual en altres comunitats autònomes.

- Amb la intenció de salvaguardar la imatge de la UIB, institució que ha de ser garantia de qualitat, el
Servei de Publicacions hauria d'establir d'ofici un sistema d'arbitratge extern per a totes les seves
publicacions.



1.6. CÀRRECS DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Consell Executiu
Nom Càrrec
Magfc. i Excm. Sr. Llorenç Huguet Rotger Rector
Excm. Sr. Eduard Rigo Carratalà Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres
Excma. Sra. Esperança Munar Muntaner Vicerectora de Professorat i Departaments
Excm. Sr. Eugeni Garcia Moreno Vicerector d'Investigació i Política Científica
Excm. Sr. Jaume Sureda Negre Vicerector d’Estudiants i Relacions Institucionals
Excm. Sr. Carles Manera Erbina Vicerector de Planificació Economicoadministrativa
Excma. Sra. Mercè Gambús Saiz Vicerectora d’Extensió Universitària i Activitats 

Culturals
Excm. Sr. Gabriel Moyà Niell Vicerector d’Infraestructures i Medi Ambient
Excm. Sr. Avel·lí Blasco Esteve Vicerector de Projectes i Relacions Internacionals
Il·lma. Sra. Margalida Gili Planas Secretària General
Il·lm. Sr. Andreu Alcover Ordinas Gerent

Vicesecretari general
Sr. Jeroni Reynés Vives (també assessor jurídic)

Delegats del Rector
Sr. Jesús Salinas Ibáñez Delegat del Rector en matèria de noves tecnologies

aplicades a la formació
Sr. Felicià Grases Freixedas Delegat del Rector per a la creació de l’IUNICS

Directors de departament
Nom Departament
Il·lma. Sra. Isabel Moreno Castillo Biologia
Il·lm. Sr. Andreu Palou Oliver Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Il·lm. Sr. Jordi Vallespir Soler Ciències de l'Educació
Il·lm. Sr. Lluís Pomar Gomà Ciències de la Terra
Il·lm. Sr. Josep Morata Socias Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Il·lm. Sr. Llorenç Valverde Garcia Ciències Matemàtiques i Informàtica
ll·lma. Sra. M. Nélida Tur Faúndez Dret Privat
Il·lm. Sr. Romà Piña Homs Dret Públic
Il·lm. Sr. Antoni Socias Salvà Economia i Empresa
Il·lm. Sr. Joan Mas i Vives Filologia Catalana i Lingüística General
Il·lma. Sra. Maria Payeras Grau Filologia Espanyola, Moderna i Llatina
Il·lm. Sr. Francesc Torres Marí Filosofia
Il·lm. Sr. Lluís Mas Franch Física
Il·lma. Sra. M. Pilar Sánchez-Cuenca López Infermeria i Fisioteràpia
Il·lm. Sr. Mateu Servera Barceló Psicologia
Il·lm. Sr. Pere Deyà Serra Química



Subdirectors de departament
Sr. Pablo Vicente Escribá Ruiz Biologia 
Sr. Rubén V. Rial Planas Biologia Fonamental i Ciències de la Salut 
Sr. Jaume Oliver Jaume Ciències de l'Educació
Sr. Macià Blázquez Salom Ciències de la Terra
Sra. Maria Barceló Crespí Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Sr. Gabriel Oliver Codina Ciències Matemàtiques i Informàtica
Sr. Pedro Grimalt Servera Dret Privat
Sra. Lourdes Ramis Rebassa Dret Públic
Sra. Margalida Payeras Llodrà Economia i Empresa
Sr. Nicolau A. Dols Salas Filologia Catalana i Lingüística General
Sra. Patrícia Trapero Llobera Filologia Espanyola, Moderna i Llatina
Sr. Josep Francesc Campos Vidal Filosofia
Sr. Josep Lluís Ballester Mortes Física
Sra. Pilar Ferrer de Sant Jordi Muntaner Infermeria i Fisioteràpia
Sr. Antoni Gomila Benejam Psicologia
Sr. Joan Jesús Fiol Arbós Química 

Secretaris de departament
Sra. Catalina Cabot Bibiloni Biologia
Sra. Catalina Picó Segura Biologia Fonamental i Ciències de la Salut 
Sra. M. Rosa Rosselló Ramon Ciències de l'Educació
Sr. Miquel Seguí Llinàs Ciències de la Terra 
Sr. Antoni Marimon Riutort Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Sr. Arnau Mir Torres Ciències Matemàtiques i Informàtica
Sr. Pedro Grimalt Servera Dret Privat
Sra. Maria Ballester Cardell Dret Públic
Sr. Pedro Antonio Rivas Yarza Economia i Empresa
Sr. Joan A. Mesquida Cantallops Filologia Catalana i Lingüística General
Sr. Sebastià Roig Rigo Filologia Espanyola, Moderna i Llatina
Sr. Francesc Casadesús Bordoy Filosofia
Sr. Jaume Pons Morro Física
Sr. Joan Ernest de Pedro Gómez Infermeria i Fisioteràpia
Sra. M. Esther Garcia Buades Psicologia
Sr. Rafael Àngel Forteza Coll Química 

Degans
Nom Càrrec
Il·lma. Sra. Francesca Garcias Gomila Degana de la Facultat de Ciències
Il·lm. Sr. Eugeni Aguiló Pérez Degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i 

Empresarials
Il·lma. Sra. Isabel Tapia Fernández Degana de la Facultat de Dret
Il·lma. Sra. Francesca Salvà Mut Degana de la Facultat d'Educació
Il·lm. Sr. Perfecto Cuadrado Fernández Degà de la Facultat de Filosofia i Lletres
Il·lm. Sr. Jordi Pich i Solé Degà de la Facultat de Psicologia



Vicedegans
Sr. Antoni Amengual Colom Facultat de Ciències
Sr. Joan Jesús Fiol Arbós Facultat de Ciències
Sr. Antoni Miralles Socias Facultat de Ciències
Sr. Fco. José García Palmer Facultat de Ciències
Sr. Javier Rey-Maquieira Palmer Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Sr. Aleix Calveras Maristany Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Sra. M. Carmen Fernández González Facultat de Dret
Sr. Francisco López Simó Facultat de Dret
Sra. M. Dolors Forteza Forteza Facultat d’Educació
Sra. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez Facultat d’Educació
Sra. Francesca Comas Rubí Facultat d’Educació
Sra. M. Teresa Adame Obrador Facultat d’Educació
Sr. Nicolau Dols Salas Facultat de Filosofia i Lletres
Sra. Maria Juan Garau Facultat de Filosofia i Lletres
Sr. José Luis Luján López Facultat de Filosofia i Lletres
Sr. Pere Joan Brunet Estarellas Facultat de Filosofia i Lletres
Sr. Pau Cateura Bennàsser Facultat de Filosofia i Lletres
Sra. Catalina Cantarellas Camps Facultat de Filosofia i Lletres
Sr. Josep Francesc Campos Vidal Facultat de Filosofia i Lletres
Sr. Antonio Bernat Vistarini Facultat de Filosofia i Lletres
Sra. Maria Juan Garau Facultat de Filosofia i Lletres
Sr. Pedro Montoya Jiménez Facultat de Psicologia

Secretaris de facultat
Sra. Josefa Donoso Pardo Facultat de Ciències
Sr. Paula Maria Aguiló Segura Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Sr. Federico F. Garau Sobrino Facultat de Dret
Sr. Arnau Reynés Florit Facultat d'Educació
Sra. Antònia Fullana Miralles Facultat de Filosofia i Lletres
Sr. Miquel R. Tortella Feliu Facultat de Psicologia

Caps d’estudis
Sr. Aleix Calveras Maristany Administració i Direcció d’Empreses
Sr. Antoni Miralles Socias Biologia
Sra. M. Pilar Roca Salom Bioquímica
Sr. Antoni Llull Gilet Ciències Empresarials
Sr. Francisco López Simó Dret
Sr. Javier Rey-Maquieira Palmer Economia
Sra. Francesca Salvà Mut Educació Social
Sra. Maria Juan Garau Filologia Anglesa
Sr. Nicolau Dols Salas Filologia Catalana
Sr. Antonio Bernat Vistarini Filologia Hispànica
Sr. José Luján López Filosofia
Sr. Antoni Amengual Colom Física
Sra. Berta Paz Lourido Fisioteràpia



Sr. Pere Joan Brunet Estarellas Geografia
Sr. Pau Cateura Bennàsser Història
Sra. Catalina Cantarellas Camps Història de l’Art
Sr. Hipólito Medrano Gil Hortofructicultura i Jardineria
Sra. M. del Carme Alorda Terrassa Infermeria
Sr. Gabriel Fontanet Nadal Informàtica
Sr. Francisco Perales López Informàtica de Gestió
Sr. Gabriel Oliver Codina Informàtica de Sistemes
Sr. Francesc A. Rosselló Llompart Matemàtiques
Sra. M. Dolors Forteza Forteza Mestre
Sra. Francesca Comas Rubí Pedagogia
Sr. Pedro Montoya Jiménez Psicologia
Sra. M. Teresa Adame Obrador Psicopedagogia
Sr. Pau Ballester Balaguer Química
Sr. Josep Lluís Ferrer Gomila Telemàtica
Sr. Josep Francesc Campos Vidal Treball Social
Sra. Raquel Herranz Bascones Turisme

Escola Politècnica Superior
Il·lm. Sr. Ramon Puigjaner Trepat Director de l’Escola Politècnica Superior
Sr. Gabriel Oliver Codina Subdirector de l’Escola Politècnica Superior
Sr. Francisco José Perales López Subdirector de l’Escola Politècnica Superior 
Sr. Josep Lluís Ferrer Gomila Subdirector de l’Escola Politècnica Superior
Sr. Gabriel Fontanet Nadal Subdirector de l’Escola Politècnica Superior
Sr. Francesc A. Rosselló Llompart Subdirector de l’Escola Politècnica Superior
Sr. Miquel Jesús Roca Adrover Subdirector de l’Escola Politècnica Superior
Sr. Hipólito Medrano Gil Subdirector de l’Escola Politècnica Superior
Sr. Sebastià Galmés Obrador Secretari de l’Escola Politècnica Superior

Directors d'escola universitària
Nom Càrrec
Il·lm. Sr. Josep I. Aguiló Fuster Director de l'Escola Universitària d'Estudis 

Empresarials
Il·lma. Sra. Berta Artigas Lelong Directora de l'Escola Universitària d’Infermeria i 

Fisioteràpia
Il·lm. Sr. Francesc Sastre Albertí Director de l’Escola Universitària de Turisme
Il·lma. Sra. Remedios Roqueta Buj Directora de l'Escola de Relacions Laborals
Il·lm. Sr. Jaume Oliver Jaume Director de l'Escola Universitària de Professorat 

d'EGB Alberta Jiménez
Il·lm. Sr. Vicenç Barros Bonnín Director de l’Escola de Turisme del Consell Insular 

d’Eivissa i Formentera
Il·lm. Sr. Lluís Garau Juaneda Director de l’Escola Universitària de Turisme 

Felipe Moreno

Subdirectors d'escola universitària
Sr. Antoni Llull Gilet Escola Universitària d'Estudis Empresarials



Sra. M. del Carme Alorda Terrasa Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia
Sra. Berta Paz Lourido Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia
Sra. Raquel Herranz Bascones Escola Universitària de Turisme

Secretaris d'escola universitària
Sra. Magdalena Massot Perelló Escola Universitària d'Estudis Empresarials
Sra. M. de Lluc Bauzà Amengual Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia
Sra. Antònia Mas Pichaco Escola Universitària de Turisme

Directors d'institut
Nom Càrrec
Il·lm. Sr. Gabriel Janer Manila Director de l'Institut de Ciències de l’Educació
Il·lm. Sr. Joaquim Tintoré Subirana Director de l'IMEDEA

Secretaris d'institut
Sra. Catalina Morey Suau Secretària de l'Institut de Ciències de l'Educació

Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears
Sr. Miquel Carrió Servera Director

Fundació General de la Universitat de les Illes Balears
Sr. Luis Manuel Vegas Alonso Director



2 DADES DE L’ALUMNAT

2.1 DADES DE L’ALUMNAT

2.1.1 Alumnes matriculats

Estudiants i estudiantes (títols oficials)1

Administració i Direcció d’Empreses 653
Biologia 495
Bioquímica (segon cicle) 52
Dret 1.166
Economia 504
Educació Social 236
Empresarials 1.551
Enginyer en Informàtica (segon cicle) 111
Enginyer Tècnic de Telecomunicació,
especialitat en Telemàtica

357

Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió 361
Enginyer Tècnic Esp. Electrònica Industrial 102
Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes 306
Filologia Anglesa 76
Filologia Catalana 172
Filologia Hispànica 199
Filosofia 193
Física 144
Fisioteràpia 79
Geografia 197
Història 282
Història de l’Art 366
Infermeria 323
Matemàtiques 99
Mestre

Educació Física 228
Educació Infantil 384
Educació Musical 188
Educació Primària 272
Llengua Estrangera 270

Pedagogia 412
Psicologia 507
Psicopedagogia (segon cicle) 119
Complements de Formació de Psicopedagogia 48
Química 285
Treball Social 286
Turisme 870

Subtotal 11.893

                                                
1 Les dades corresponen al curs 2001-2002.



Estudiants i estudiantes (altres títols)
1r. curs de Tècnic en Telemàtica i Informàtica 3
Títol Superior de Turisme (títol propi) 269

Subtotal 272

Cursos de doctorat 361
Total estudiants de la UIB 13.841

Escoles adscrites
Mestre
    Educació Física 141
    Educació Infantil 177
    Educació Musical 39
    Educació Primària 121
    Llengua Estrangera 68
Relacions Laborals 674
Turisme Felipe Moreno 95

Total escoles adscrites 1.315



2.1.2 ALUMNES QUE ACABEN ELS ESTUDIS 

Aquesta relació correspon als alumnes que varen finalitzar els estudis en el curs 2000-01

Ensenyaments
Químiques 17

Físiques 11

Biològiques 50

Dret 227

Filologia Catalana 30

Filologia Hispànica 22

Filosofia 17

Psicologia 73

C. Educació - Pedagogia 50

Geografia 51

Història 31

Història de l'Art 20

Economia 73

LADE 54

Matemàtiques 13

Ensenyaments
Empresarials 82

Turisme (CAIB-UIB) 275
Infermeria 92

Mestre, Educació Física 38

Mestre, Educació Infantil 88

Mestre, Educació Musical 24
Mestre, Educació Primària 50

Mestre, Llengua Estrangera 41
ET Infomàtica de Gestió 38

ET Informàtica de Sistemes 17
ET Telemàtica 47

Educació Social 42



Treball Social 42
Relacions Laborals 117

Mestre, Educació Física
(AG)

34

Mestre, Educació Infantil
(AG)

25

Mestre, Educació Musical
(AG)

8

Mestre, Educació Primària
(AG)

20

Mestre, Llengua Estrangera
(AG)

16

Ensenyaments

C. Econòmiques i Empr. 
Bioquímica 42

Psicopedagogia 29

Enginyeria Informàtica 15

Llic. Informàtica 8

Títol Superior de Turisme 24



2.2 CONSELL D’ESTUDIANTS

Novembre de 2001: 

El Consell d’Estudiants assumeix el protagonisme en la seva representació davant el III
FEREUP (Fòrum Estatal de Representants d’Estudiants d’Universitats Públiques) que es va
fer a la Universitat d’Alacant.

En col·laboració amb altres entitats educatives presents a les Illes Balears constitueix una
Plataforma de Rebuig a la LOU (Llei orgànica d’universitats) i encapçala, conjuntament
amb l’associació universitària CEPC (Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans), la
campanya contra la LOU.

Desembre de 2001:  

Tres estudiants representen la UIB durant la manifestació contra la LOU a Madrid.

Organització d’una tancada, amb concert musical inclòs, dins l’edifici Sa Riera.

Març de 2002: 

Dimissió del president del Consell d’Estudiants. Aquest òrgan queda en funcions fins que
es facin noves eleccions.
 
Maig de 2002: 

Constitució d’una permanent nova i completa.

Obertura de nou plenari i aprovació del pressupost anual i tots els reglaments orientatius de
funcionament.

Juny de 2002:

Elaboració i incorporació de la pàgina digital i oficial del Consell d’Estudiants al directori
de la UIB.

Juliol de 2002:

Participació en la trobada d’estudiants de l’Institut Joan Lluís Vives a la Universitat
d’Alacant.



2.3 ALUMNES COL·LABORADORS

La figura de l’alumne col·laborador es va regular mitjançant l’Acord normatiu del dia 23 de
setembre de 1999 per tal de fer participar els estudiants en les tasques de recerca de la
Universitat. En virtut d’aquest acord es preveuen dos tipus d’alumnes col·laboradors:

a) Alumne col·laborador en tasques d’investigació, lligat a facultats i escoles (tipus a).
b) Alumne col·laborador en tasques d’investigació i pràctiques, lligat a serveis (tipus b).

Les disponibilitats pressupostàries destinades a aquests alumnes per al curs 2001-2002 han estat
de 8.000.000 (vuit milions) de pessetes.

Els alumnes seleccionats per a aquest curs acadèmic es distribueixen de la manera següent:

Alumnes col·laboradors tipus a) i b) 

Tipus a)
Facultat de Ciències, 52 alumnes
Facultat de Ciències Econòmiques, 4 alumnes
Facultat de Dret, 12 alumnes
Facultat d’Educació, 20 alumnes
Facultat de Filosofia i Lletres, 20 alumnes
Facultat  de Psicologia, 6 alumnes
Escola Universitària d’Infermeria, 4 alumnes
Escola Politècnica Superior, 11 alumnes
Escola Universitària de Turisme, cap alumne

Tipus b)
13 alumnes

Així mateix han participat cinc alumnes col·laboradors al Servei de Biblioteca i Documentació.



2.4 BECARIS 

FASE B

Nombre Nombre
de

Total de Sense
resposta

Ensenyaments d'alumnes beques Renúncies sol·licituds
becaris denegades

Facultat de Ciències 109 29 144 6
Facultat de Dret 53 7 62 2

Facultat d'Educació 312 76 4 395 3
Facultat d'Economia 87 15 1 105 2

Facultat de Filosofia i Lletres 150 38 192 4
Facultat de Psicologia 54 15 1 71 1

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria 126 33 1 162 2
Escola Univ. de C. Empresarials 77 33 113 3

Escola Univ. d'Infermeria 106 16 1 130 7
Escola Univ. de Treball Social 37 7 44

Escola Univ. de Turisme 94 40 136 2
Escola Univ. de Graduats Socials 38 24 63 1

Escola Univ. Prof. EGB Alberta Giménez 47 16 64 1
Esc. Univ. Turisme del C. Ins. d'Eivissa i

Formentera
35 16 53 2

Esc. Univ. Turisme Felipe Moreno 6 6 13 1
TOTAL 1331 371 8 1747 37



       CURS 2001-02
     

DEPARTAMENT TU CEU TEU Aj. Un. Aj. Ajudant P.Col.lab. Visitant As. As. As. TOTAL TOTAL TOTAL
interins interins interins 1r. p esc. 6h. 4h. 3h. INTERINS CONTRACT. GENERAL

BIOLOGIA 1 1 1 4 0 7 7
C. HISTÒRIQUES I T. DE LES ARTS 1 1 1 0 3 3
C. MATEMÀTIQUES I INFORMÀT. 1 6 1 1 2 1 2 2 1 7 10 17
DRET PRIVAT 3 2 4 3 6 9
DRET PÚBLIC 2 1 2 1 2 4 6
ECONOMIA I EMPRESA 3 8 4 5 11 9 20
FILOLOGIA CATALANA I L. G. 1 2 1 0 4 4
FILOLOGIA ESPANYOLA, MOD. I L. 4 1 2 2 8 4 13 17
FILOSOFIA 2 1 1 4 2 6 8
FÍSICA 2 1 1 3 1 7 2 13 15
CIÈNCIES DE LA TERRA 1 1 1 2 1 4 5
CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ 3 9 0 12 12
PSICOLOGIA 1 0 1 1
QUÍMICA 1 0 1 1
BIOLOGIA FONAMENTAL I C. S. 2 1 1 2 2 4
INFERMERIA 5 18 5 18 23
TOTAL 13 0 26 4 3 8 28 58 39 113 152



                  CONCURSOS PLACES DOCENTS NUMERARIS

                                       CURS 2002-03                                        CUR      
DEPARTAMENT CU TU CEU TEU TOTAL

BIOLOGIA 1 4 5
C. HISTÒRIQUES I T. DE LES ARTS 1 4 5
C. MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA 1 5 6
DRET PRIVAT 1 4 1 6
DRET PÚBLIC 4 4
ECONOMIA I EMPRESA 1 5 13 19
FILOLOGIA CATALANA I L. G. 0
FILOLOGIA ESPANYOLA, M. I L. 1 6 7
FILOSOFIA 1 1
FÍSICA 1 3 4
CIÈNCIES DE LA TERRA 2 2
CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ 2 3 5
PSICOLOGIA 1 1 1 3
QUÍMICA 1 1
BIOLOGIA FONAMENTAL I C. S. 1 1 1 3 6
INFERMERIA I FISIOTERAPIA 1 4 5
TOTAL 6 21 2 50 79

Tancat 19-12-01 (BOE  22-12-01)



PLACES DOTADES

       DEPARTAMENTS NUMERARIS INTERINS CONTRACTATS

CU CU TU TU CEU CEU TEU TEU TP CU TU CEU TEUAj.UAj.U Aj.P.Col.As. As. As. As. As. As.Es.InEmè- TOTAL
(setembre de 2001) TC TP TC TP TC TP TC 6 H 4 H 2n.p1r.p EU 6h. 4h. 3h. 2h 1h. TC TP rit

B. Fonamental i CS 3 7 6 7 3 1 1 5 33

Infermeria 2 12 9 3 4 44 74

Biologia 8 15 3 8 1 1 1 2 1 1 8 49

C. Històriques i T 7 17 9 1 1 4 3 2 44

C. Matemàtiques i 10 15 7 27 2 1 11 1 15 2 9 14 6 1 121

Dret Privat 6 3 12 1 2 1 2 2 2 14 45

Dret Públic 8 7 2 2 1 3 3 1 7 13 2 49

Economia i Empr. 6 19 3 24 1 1 6 1 16 4 2 13 15 111

Fil. Catalana i LG 5 10 1 3 1 2 4 4 30

Fil. Esp., Mod. i 4 7 5 11 5 6 3 3 9 53

Filosofia 3 11 1 4 2 2 4 1 3 1 32

Física 9 22 1 1 4 6 5 1 2 1 3 2 57

C. de la Terra 3 10 6 2 1 1 5 1 1 30

C. de l'Educació 7 12 7 19 3 5 8 15 34 110

Psicologia 3 14 2 7 3 1 3 3 4 40

Química 7 19 3 2 1 1 1 1 1 36

TOTAL GLOBAL 89 3 197 4 38 0 146 2 1 2 20 2 66 2 14 46 42 59 169 1 3 0 0 3 909



3.3 PRESES DE POSSESSIÓ

Relació de membres del personal docent que varen prendre possessió durant el curs 2001-
2002

Josep Lluís Ferrer Gomila TU Enginyeria Telemàtica 30-10-01

Martínez-Abascal García, Ángeles TEU Personalitat Avaluació i Tractament 
Psicològics

30-10-01

Abraham Madroñal Durán TU Llengua Espanyola 05-11-01

Lorenza Carrasco Martorell TEU Enginyeria Telemàtica 05-11-01

Rafael Bosch Zaragoza TEU Microbiologia 08-11-01

Jaume Flexas Sans TEU Biologia Vegetal 08-11-01

Maria Josep Mulet Gutiérrez TU Història de l'Art 21-11-01

Jaume Binimelis Sebastián CEU Geografia Humana 23-11-01

M.Mercedes Laita Ruiz de Asúa CEU Geografía Física 11-12-01

Joana Maria Seguí Pons CU Geografia Humana 12-12-01

Ana María Proenza Arenas TEU Bioquímica i Biologia Molecular 12-12-01

Carles Eduard Juan Clar TU Genètica 12-12-01

Gabriel Olmos Bonafé TU Biologia Cel·lular 13-12-01

Antoni Gomila Benejam TU Psicologia Bàsica 19-12-01

Pablo Vicente Escribá Ruiz TU Biologia Cel·lular 26-12-01

Carlos Juiz García TEU Arquitectura i Tecnologia de Computadors 26-12-01

Josep Lluís Ballester Mortes CU Física de la Terra, Astronomia i Astrofísica 27-12-01

Macià Blázquez Salom TU Anàlisi Geogràfica Regional 31-12-01

Andreu Sansó Rosselló TU Economia Aplicada 31-12-01

Carmen Touza Garma TEU Teoria i Història de l'Educació 10-01-02

Damià Vidal Rodríguez TEU Arquitectura i Tecnologia de Computadors 19-01-02

M. Antònia Carbonero Gamundí TU Sociologia 11-02-02

Esperança Bosch Fiol TU Psicologia Bàsica 13-02-02

M. Esther García Buades TEU Psicologia Social 25-02-02

Juan Ernesto de Pedro Gómez TEU Infermeria 25-02-02

Romualdo Romero March TU Física de la Terra, Astronomia i Astrofísica 25-02-02

Ulrike Steinhausl Molnar CEU Filologia Alemana 14-03-02

Antoni Marimón Riutort TU Història Contemporània 25-03-02

Tomàs Sintes Olives TEU Física de la Materia condensada 04-04-02

Francesaca Lladó Pol TU Història de l'Art 05-04-02



Jesús Manuel González Pérez TEU Anàlisi Geogràfica Regional 08-04-02

Francisco José Falero Folgoso TU Història de l'Art 11-04-02

Alícia M. Sintes Olives TEU Física Teòrica 22-04-02

Magdalena Catrain González TEU Filologia Anglesa 22-04-02

Eugeni Miquel Isern Riutort TU Tecnologia Electrònica 08-05-02

Sebastià Verger Gelabert TEU Didàctica i Organització Escolar 15-05-02

Margalida Gili Planas TU Psicologia Social 16-05-02

Carlota Vicens Pujol TEU Filologia Francesa 20-05-02

Jordi Oliver Oliver TEU Bioquímica i Biologia Molecular 28-05-02

Sebastiana M. Sabater Rebassa TU Història de l'Art 30-05-02

Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez TU Psicologia Evolutiva i de l'Educació 13-06-02

Joan Carles Rincón Verdera TEU Teoria i Història de l'Educació 14-06-02

M. Dolors Forteza Forteza TU Didàctica i Organització Escolar 25-06-02

Francesca Comas Rubí TEU Teoria i Història de l'Educació 26-06-02

Francisco Barceló Galindo TU Psicobiologia 27-06-02

M. Margalida Pons Jaume TU Filologia Catalana 01-07-02

Magdalena Llompart Bennassar TEU Dret del Treball i de la Seguretat Social 15-07-02

Daniel Cardona Coll TU Economia Aplicada 15-07-02

Bartomeu Pascual Fuster TU Economia Financera i Comptabilitat 15-07-02

Pau Cateura Bennàsser CU Història Medieval 15-07-02

M. Antònia García Sastre CEU Comercialització i Investigació de Mercats 16-07-02

Enric Munar Roca TU Psicologia Bàsica 16-07-02

Jaume Guiscafrè Danús TEU Filologia Catalana 17-07-02

Jaume Sastre Moll TEU Història Medieval 29-07-02

Juan Tomás Escudero López TEU Psicologia Bàsica 30-07-02

Josep Antoni Grimalt Gomila CU Filologia Catalana 31-07-02

Joan Font Rosselló TEU Tecnologia Electrònica 31-07-02

Jordi Llabrés Bordoy TEU Personalitat, Avaluació i Tractament
Psicològics

31-07-02

Rafel Crespí Cladera CU Organització d'Empreses 16-08-02

Carles Sola Belda TU Organització d'Empreses 19-08-02

Aleix Calveras Maristany TU Organització d'Empreses 21-08-02

Marta Jacob Escauriaza TEU Economia Aplicada 26-08-02

Yolanda González Cid TEU Arquitectura i Tecnologia de Computadores 03-09-02

Joan Baptista Garau Vadell TU Comercialització i Investigació de Mercats 04-09-02



Sebastià M. Pascual Sastre TEU Treball Social i Serveis Socials 23-09-02



NOMBRE DE NOMBRE DE

ENSENYAMENTS OFERTA SOL·LICITUDS SOL·LICITUDS

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

CURS 2001-02 1a. PREFERÈNCIA 1a. PREFERÈNCIA

Químiques - - -
Físiques - - -
Biològiques 130 176 49
Dret - - -
Filologia Catalana - - -
Filologia Hispànica - - -
Filosofia - - -
Psicologia 110 176 20
C. Educació - Pedagogia 95 46 24
Geografia - - -
Història - - -
Història de l'Art - - -
Economia 145 83 11
LADE 145 210 40
Matemàtiques - - -

NOMBRE DE NOMBRE DE

ENSENYAMENTS OFERTA SOL·LICITUDS SOL·LICITUDS

ESTUDIS DE PRIMER CICLE PLACES CONV. JUNY CONV. SETEMBRE

CURS 2001-02 1a. PREFERÈNCIA 1a. PREFERÈNCIA

Empresarials - - -
Empresarials (Ext. Menorca) - - -
Empresarials (Ext. Eivissa) - - -
Infermeria 100 192 14
Mestre, Educació Física 60 160 24
Mestre, Educació Infantil 60 218 16
Mestre, Educació Musical 55 37 13
Mestre, Educació Primària 80 64 9
Mestre, Llengua Estrangera 55 36 26
Mestre, Llengua Estrangera (Menorca) 30 9 1
Mestre, Llengua Estrangera (Eivissa) 30 22 7
ET Industrial. Esp. Electrònica Ind. 80 110 18
ET Infomàtica de Gestió 105 148 15
ET Informàtica de Sistemes 105 119 46
ET Telemàtica - - -
Educació Social 60 86 24
Treball Social 80 91 23
Relacions Laborals - - -
Mestre, Educació Física (AG) 40 18 23

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



Mestre, Educació Infantil (AG) 60 46 8
Mestre, Educació Musical (AG) 25 3 1
Mestre, Educació Primària (AG) 40 4 16
Mestre, Llengua Estrangera (AG) 30 2 5
Turisme 225 237 67



4.1.1 ESTUDIS QUE ES PODEN CURSAR A LA UIB

ESTUDIS DE CICLE CURT (DIPLOMATURES, ENGINYERIES TÈCNIQUES I
ARQUITECTURA TÈCNICA)

Diplomatures:
Ciències Empresarials (Palma, Eivissa i Menorca)
Educació Social
Fisioteràpia
Infermeria (Palma)
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 Física
Mestre, especialitat d’Educació Infantil
Mestre, especialitat d’Educació Musical
Mestre, especialitat d’Educació Primària
Mestre, especialitat de Llengua Estrangera (Palma, Eivissa, i Menorca)
Mestre, especialitats: Educació Especial, Educació Física, Educació Infantil, Educació Musical, Educació
Primària i Llengua Estrangera (EU Alberta Giménez, escola adscrita)

Enginyeries tècniques:
Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió
Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes
Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica
Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electrònica Industrial

ESTUDIS DE CICLE LLARG (LLICENCIATURES I ENGINYERIES)
Llicenciatures:
Administració i Direcció d’Empreses
Biologia
Bioquímica (estudis de segon cicle)
Dret
Economia
Filologia Anglesa
Filologia Catalana
Filologia Hispànica
Filosofia
Física
Geografia
Història
Història de l’Art
Matemàtiques
Pedagogia
Psicologia
Psicopedagogia (estudis de segon cicle)
Química

Enginyeries:
Enginyer en Informàtica (estudis de segon cicle)

TÍTOLS PROPIS
Direcció Hotelera Internacional
Títol Superior de Turisme

ALTRES ESTUDIS
Escola Hoteleria CAIB-UIB



 J J J J J J  

Administració i Direcció d'Empreses 5  1 5 5 5 145

Biologia 5  1 5 5 5 130

Ciències Empresarials   

Ciències Empresarials (Eivissa-Formentera)   

Ciències Empresarials (Menorca)   

Dret    

Economia 5  1 5 5 5 145

Educació Social 5 5 1,48 5 5 5 60

ET Industrial. Esp. Electrònica Industrial 5 5 2,06 5 5 5 80

ET en Informàtica de Gestió 5 5 1 5,74 5 5 105

ET en Informàtica de Sistemes 5 5 1 5 5 5 105

ET de Telecomunicació, esp. en Telemàtica  

Filologia Anglesa 5 5 2,17 5 5 5 80

Filologia Catalana    

Filologia Hispànica    

Filosofia    

Física    

Fisioterapia 6,24* 8 2,71 5 7,42 5 80

Geografia   

Història    

Història de l'Art    

Infermeria 5,6* 7,2 1,65 5 6,63 5 100

Matemàtiques    

Mestre: Educació Física 5,74* 5,6 1,95 5 5,03 5 60

Mestre: Educació Física (Alberta Giménez) 5 5 1,94 5 5 5 40

Mestre: Educació Infantil 5,96* 7,9 1,66 5 5,05 5 60

Mestre: Educació Infantil (Alberta Giménez) 5,01* 5 2,13 5 5 5 40

Mestre: Llengua Estrangera (Eivissa) 5 5 2,09 5 5 5 30

Mestre: Llengua Estrangera (Menorca) 5 5 1 5 5,46 5 30

Mestre: Educació Musical 5 5 1,36 5 5,97 5 55

Mestre: Educació Musical (Alberta Giménez) 5 5 1,36 5 5,81 5 25

Mestre: Educació Primària 5 5 1,6 5 5 5 80

Mestre: Educació Primària (Alberta Giménez) 5 5 1 5 5   40

Mestre: Llengua Estrangera 5 5 1,54 5 5 5 55

Mestre: Llengua Estrangera (Alberta Giménez) 5 5 1 5 5 5 30

Pedagogia 5 5 1 5 5 5 95

Psicologia 5,02 5 1,72 5 5 5 110

Química     

Relacions Laborals  

Treball Social 5 5 1,21 5 5,75 5 80

Turisme 5 5 1 5 5,02 5 225

Turisme (Felipe Moreno) 5 5 1 5 5 5 225

Turisme (Felipe Moreno-Maó) 5 5 1 5 5 5 70
Turisme (Consell Insular d'Eivissa i Formentera)   

*       Amb opció concordant.
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4.2 CURSOS DE DOCTORAT

4.2.1 TÍTOLS DELS PROGRAMES I DEPARTAMENTS RESPONSABLES PER A
L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE DOCTOR PER LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS. Curs 2001-2002

Departament de BIOLOGIA
Programa de doctorat de Biologia

Departament de BIOLOGIA FONAMENTAL I CIÈNCIES DE LA SALUT
Programa de doctorat de Biologia Fonamental

Departament de BIOLOGIA FONAMENTAL I CIÈNCIES DE LA SALUT
Programa de doctorat de Ciències Mèdiques Bàsiques

Departament de BIOLOGIA FONAMENTAL I CIÈNCIES DE LA SALUT
Programa de doctorat interuniversitari de Nutrició i Metabolisme

Departament de BIOLOGIA FONAMENTAL I CIÈNCIES DE LA SALUT
Programa de doctorat de Nutrició Molecular

Departament de CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ
Programa de doctorat de Ciències de l'Educació

Departament de CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
Programa de doctorat interuniversitari en Educació Ambiental

Departament de CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
Programa de doctorat interuniversitari en Tecnologia Educativa

Departament de CIÈNCIES DE LA TERRA
Programa de doctorat sobre Societat, Territori i Medi Ambient

Departament de CIÈNCIES HISTÒRIQUES I TEORIA DE LES ARTS
Programa de doctorat sobre Perspectives Metodològiques de la Investigació Històrica i
Historicoartística

Departament de CIÈNCIES MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA
Programa de doctorat sobre Informàtica i Matemàtiques

Departament de DRET PRIVAT
Programa de doctorat de Dret Privat 

Departament de DRET PÚBLIC
Programa de doctorat de Dret Públic



Departament d'ECONOMIA I EMPRESA
Programa de doctorat sobre Economia i Empresa

Departament de FILOLOGIA CATALANA I LINGÜÍSTICA GENERAL
Programa de doctorat de Filologia Catalana i Lingüística General

Departament de FILOLOGIA ESPANYOLA, MODERNA I LLATINA
Programa de doctorat de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina

Departament de FILOSOFIA
Programa de doctorat de Filosofia

Departament de FÍSICA
Programa de doctorat de Física

Departament de PSICOLOGIA
Programa de doctorat de Psicologia

Departament de QUÍMICA
Programa de doctorat de Química

Departament de QUÍMICA
Programa de doctorat interuniversitari de tercer cicle nacional de Química Teòrica

4.2.2 PROGRAMES DE DOCTORAT DEL CURS 2001-2002 PER DEPARTAMENTS

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES DE LA TERRA

Cursos organitzats pel Departament

8608 Les transformacions dels espais rurals a les societats desenvolupades (5 crèdits). J.

Binimelis.

8611 Espais d’oci i demanda turística (4 crèdits). C. Picornell.

8612 El desenvolupament sostenible en el turisme (6 crèdits). P. Salvà.

8874 Problemàtica mediambiental del carst (6 crèdits). J. Fornós i J. Ginés.

8616 Caracterització i impactes dels riscs naturals a Mallorca (4 crèdits). M. Grimalt.

8619 La cartografia de les illes Balears. Història i evolució (6 crèdits). A. Ginard.

8719 Evolució i configuració del model de transport interior a les illes Balears (3 crèdits). P.

Brunet.

8721 Geomorfologia estructural (3 crèdits). B. Gelabert i J. Giménez.

8722 La caracterització hidrològica en conques de drenatge (3 crèdits). C. García.

8723 Tractament de la informació climatològica (3 crèdits). M. Laita.

8756 Aproximació a l’estudi de la Geografia de la Salut (3 crèdits). J. González.



8760 Geografia històrica del continent europeu (4 crèdits). M. Blázquez.

8761 Transport i turisme a l’Europa de les regions (5 crèdits). J. M. Seguí.

8875 Els canvis socials del turisme: una visió geogràfica (3 crèdits). M. Seguí.

DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA I LINGÜÍSTICA GENERAL

Cursos organitzats pel Departament:

8138 Història lingüística de les Illes Balears (3 crèdits). Joan Miralles Monserrat.

8408 Aspectes històrics del llenguatge científic i tècnic català II (3 crèdits). Joan Antoni

Mesquida Cantallops.

8409 El conte modernista (3 crèdits). Pere Rosselló Bover.

8410 Els criteris d’edició filològica de texts a les Balears (3 crèdits). Antoni Ignasi Alomar

Canyelles.

8411 Estètiques de la poesia insular de postguerra: els anys cinquanta (3 crèdits). Margalida Pons

Jaume.

8412 Introducció al romanès II (3 crèdits). Antoni Vañó Cerdà.

8413 La llengua i la literatura a l’ensenyament secundari (3 crèdits). Ramon Díaz Villalonga.

8414 La transcripció de texts orals dialectals (3 crèdits). Jaume Corbera Pou.

8415 Les llegendes (3 crèdits). Maria de la Pau Janer Mulet.

8579 Planificació lingüística I (3 crèdits). Gabriel Bibiloni Cañellas.

8581 Ecologia lingüística: les agressions a l’ecosistema català II (3 crèdits). Rosa Calafat Vila.

8580 Literatura i jansenisme (3 crèdits). J. A. Grimalt.

8624 El teatre català antic (3 crèdits). Joan Mas Vives.

8626 Fonètica acústica (3 crèdits). Ferran Tolosa Cabani.

9120 Poesia modernista catalana (3 crèdits). Joan Alegret Llorens.

9886 Literatura i cultura medievals a Mallorca II (3 crèdits). Gabriel Ensenyat Pujol.

9943 Literatura catalana i tradició popular I (3 crèdits). Caterina Valriu Llinàs.

DEPARTAMENT DE FILOLOGIA ESPANYOLA, MODERNA I LLATINA

Cursos organitzats pel Departament:

8250 Les traduccions dels poetes de l’Escola Mallorquina (4 crèdits). M. Carme Bosch Juan.

8252 La poesia de Juan Ramón Jiménez (1900-1954) (4 crèdits). Almudena del Olmo Iturriarte.

8253 Mètrica espanyola del segle XX (1970-1995) (4 crèdits). Francisco J. Díaz de Castro.



8255 La predicació sagrada en el Segle d’Or (4 crèdits). Jaume Garau Amengual.

8260 Lèxic i estil en l’obra literària de Valle-Inclán (4 crèdits). Josep Servera Baño.

8417 Elements de teatrologia (4 crèdits). Patrícia Trapero Llobera.

8418 Presència de Cervantes i Calderón a la literatura alemanya (4 crèdits). Ulrike Steinhäusl

Molnar.

8419 L’art nou d’editar texts en aquest temps (4 crèdits). Antonio Bernat Vistarini.

8420 El concepte actual de «lector» en l’ensenyament de la lectura literària. Teoria i pràctica (4

crèdits). Margalida Socias Colomar.

8421 Fernando Pessoa (4 crèdits). Perfecto Cuadrado Fernández.

8422 Presència de Cervantes i Calderón en la literatura austríaca (4 crèdits). Ulrike Steinhäusl

Molnar.

8599 Estudi lexicomètric, estilístic i estructural de textos literaris (4 crèdits). Gabriel Jordà

Lliteras.

8686 El Barroc enfront del Renaixement: Art i Literatura (4 crèdits). M. Isabel López

Bascuñana.

8687 Dona i escriptura: la literatura espanyola actual (1939-1975) (4 crèdits). Maria Payeras

Grau.

8690 Història del llenguatge literari II (4 crèdits). Abraham Madroñal Duran.

8692 La crònica modernista: viatgers i somiadors de final de segle (4 crèdits). Luis M. Fernández

Ripoll.

8974 Mètodes d’investigació en l’aprenentatge de llengües (3 crèdits). Maria Juan Garau.

8975 Gertrudis Gómez de Avellaneda (3 crèdits). Josep Servera Baño.

8976 La literatura satírica medieval francesa (4 crèdits). Carlota Vicens Pujol.

DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA

Cursos propis del Departament de Psicologia

8350 Esdeveniments estressants, dimensions bàsiques de personalitat i reaccions d’afrontament:

concepte, avaluació i relació entre variables (3 crèdits). Gloria García de la Banda.

8984 El moviment dels tractaments amb suport empíric: de la recerca a la pràctica clínica (3

crèdits). Miquel Tortella Feliu.

8985 Trastorns per dèficit d’atenció amb hiperactivitat: innovacions en la recerca (3 crèdits).

Mateu Servera Barceló.



8354 Elaboració de recursos multimèdia per a la recerca en Psicologia (3 crèdits). Jordi Llabrés

Bordoy.

8986 Teoria del caos i comportament dels sistemes dinàmics: cap a una millor comprensió dels

processos de canvi en psicologia (3 crèdits). Xavier Bornas Agustí.

8987 Elaboració, aplicació i validació de programes d’intervenció en Psicologia Clínica i de la

Salut (3 crèdits). F. Javier Pérez Pareja.

8988 Psicobiologia de les emocions i del dolor. Pedro Montoya.

8365 Psicofarmacologia clínica (3 crèdits). Miquel Roca. 

8989 Recerca electrofisiològica en Neurociència Cognitiva. Carles Escera (UB)

8373 Psicologia de l’art (3 crèdits). Gisèle Marty.

8990 Burnout i percepció de la interacció a les organitzacions (3 crèdits). M. Antònia Manassero.

8991 Qualitat de vida laboral: aspectes psicosocials (3 crèdits). M. Esther Garcia Buades.

8378 L’enquesta sociològica i els sondeigs d’opinió (3 crèdits). Margalida Gili Planas.

8379 Incorporant la perspectiva de gènere: anàlisi des de la Psicologia Social (3 crèdits). Victòria

Ferrer Pérez.

8553 Avaluació psicofisiològica dels dèficits atencionals (3 crèdits). Francesc Barceló.

8439 Violència de gènere i misogínia (3 crèdits). Esperança Bosch Fiol.

8440 Intel·ligència i conducta social: evolució de la intel·ligència (3 crèdits). J. J. Campos

(UCM).

8441 Introducció a l’avaluació forense en Psicologia Jurídica (3 crèdits). Carmen Borràs

Sansaloni.

8442 Aproximació psicològica a la presa de decisions (3 crèdits). Juan Tomás Escudero, Antoni

Gomila Benejam i José L. Cañas.

8443 Anàlisi d’estructures covariants (3 crèdits). Albert Sesé.

8444 Simulació Monte Carlo (3 crèdits). Josep M. Losilla (UAB).

8992 Aspectes psicofisològics de l’activitat física i de l’esport (3 crèdits). A. Garcia Mas.

8447 Neuropsicologia de les demències (3 crèdits). J. Llinàs.

LÍNIA FONAMENTS I RECURSOS PER A LA RECERCA i LA PRÀCTICA A

PSICOLOGIA CLÍNICA I DE LA SALUT

Cursos d’aquesta línia d’investigació oferts pel Departament de Psicologia:



8350 Esdeveniments estressants, dimensions bàsiques de personalitat i reaccions d’afrontament:

concepte, avaluació i relació entre variables (3 crèdits). Gloria García de la Banda.

8984 El moviment dels tractaments amb suport empíric: de la recerca a la pràctica clínica (3

crèdits). Miquel Tortella Feliu.

8985 Trastorns per dèficit d’atenció amb hiperactivitat: innovacions en la recerca (3 crèdits).

Mateu Servera Barceló.

8354 Elaboració de recursos multimèdia per a la recerca en Psicologia (3 crèdits). Jordi Llabrés

Bordoy.

8986 Teoria del caos i comportament dels sistemes dinàmics: cap a una millor comprensió dels

processos de canvi en Psicologia (3 crèdits). Xavier Bornas Agustí.

8987 Elaboració, aplicació i validació de programes d’intervenció en Psicologia Clínica i de la

Salut (3 crèdits). F. Javier Pérez Pareja.

8441 Introducció a l’avaluació forense en Psicologia Jurídica (3 crèdits). Carmen Borràs

Sansaloni.

LÍNIA D’INVESTIGACIÓ EN NEUROCIÈNCIA COGNITIVA

A.1. Cursos d’aquesta línia d’investigació oferts pel Departament de Psicologia:

8553 Avaluació psicofisiològica dels dèficits atencionals (3 crèdits). F. Barceló. 

8992 Aspectes psicofisiològics de l’activitat física i l’esport (3 crèdits). Alexander García Mas.

8373 Psicologia de l’art (3 crèdits). G. Marty. 

8988 Psicobiologia de les emocions i el dolor (3 crèdits). P. Montoya.

8440 Intel·ligència i conducta social: l’evolució de la intel·ligència (3 crèdits). J. J. Campos

(UCM).

8989 Recerca electrofisiologica en Neurociència Cognitiva (3 crèdits). C. Escera (UB).

8365 Psicofarmacologia clínica (3 crèdits). M. Roca. 

8447 Neuropsicologia de les demències (3 crèdits). J. Llinàs.

A.2. Cursos oferts per altres departaments de la UIB, relacionats amb aquesta línia

d’investigació:

Principis bàsics de l'experimentació en neurociències (4 crèdits). Susana Esteban, Cristina

Nicolau, Rubén V. Rial i Antoni Gamundí (Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, UIB).

Fisiologia del son (4 crèdits). Rubén V. Rial, Cristina Nicolau i Antoni Gamundí (Biologia

Fonamental i Ciències de la Salut, UIB).



Regulació neuroendocrina de la ingesta alimentària (4 crèdits). S. Esteban, M. C. Nicolau i R.

Rial (Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, UIB).

Sistemàtica dels homínids (3 crèdits). C. J. Cela (Filosofia, UIB).

DEPARTAMENT DE FÍSICA

Cursos organitzats pel Departament.

8800 Ones oceàniques de plataforma/talús (3 crèdits). J. Tintoré.

8821 Anàlisi espacial i diagnosi en fluids geofísics (3 crèdits). D. Gomis.

8820 Ones en fluids geofísics (3 crèdits). S. Monserrat.

8801 Meteorologia de la Mediterrània (3 crèdits). S. Alonso i C. Ramis.

8802 Simulació numèrica de processos atmosfèrics (3 crèdits). C. Ramis.

8803 Inestabilitats en fluids geofísics (3 crèdits). S. Alonso.

8980 Tècniques estadístiques en climatologia (3 crèdits). J. A. Guijarro.

8981 Capa Límit Atmosfèrica i circulacions mesoscalars a nivells baixos (3 crèdits). J. Cuixart.

8804 Relativitat general I (6 crèdits). L. Mas i J. Carot.

8428 Relativitat general II (3 crèdits). J. Stela.

8825 Tècniques de supercomputació (3 crèdits). J. Massó.

8806 Models microscòpics del nucli (4 crèdits). M. Casas, F. Garcias, A. Puente i L. Serra.

8807 Mecànica estadística: transicions de fase i sistemes de polímers (3 crèdits). R. Toral i T.

Sintes.

8808 Mètodes de simulació numèrica en Física (3 crèdits). R. Toral.

8809 Dinàmica d’estructures espaciotemporals (5 crèdits). E. Hernández, O. Piro i M. San

Miguel.

8810 Sistemes dinàmics (3 crèdits). O. Piro i E. Hernández.

8823 Làsers de semiconductor (3 crèdits). S. Balle.

8824 Components de sistemes de comunicacions òptiques per fibra (3 crèdits). C. Mirasso.

8546 Models de cooperació basats en agents (3 crèdits). M. San Miguel i P. Colet.

9461 Magnetohidrodinàmica solar (3 crèdits). J. Ballester.

8542 Introducció a la física solar (3 crèdits). R. Oliver.

8543 Estructura i propietats dels materials metàl·lics (3 crèdits). A. Amengual, C. Picornell i C.

Seguí.



8544 Tècniques avançades de caracterització de materials (5 crèdits). A. Amengual, C. Picornell

i C. Seguí.

8432 Transformacions de fase en materials (4 crèdits). E. Cesari.

8982 Microscòpia electrònica de materials inorgànics (3 crèdits). J. Pons.

8826 Disseny avançat de circuits VLSI analògics i digitals (3 crèdits). J. Segura, M. Roca i E.

Isern.

8429 Tècniques d’alt nivell de verificació de circuits integrats (3 crèdits). J. Segura i E. Isern.

8430 Test de circuits microelectrònics orientat a defectes (3 crèdits). J. Segura, M. Roca i E.

Isern.

8816 Dispositius electrònics VLSI (3 crèdits). E. Garcia.

8983 Efecte de l’interconnexionat en el comportament dels circuits integrats: problemes de

renou. (3 crèdits). M. Roca i F. Moll.

8817 Aproximacions semiclàssiques: aplicacions a Física Nuclear (4 crèdits). M. Casas, F.

Garcias, A. Plastino i A. Puente.

8431 Agregats atòmics (3 crèdits). M. Casas, F. Garcias i L. Serra.

8433 Punts quàntics i nanoestructures bidimensionals (3 crèdits). A. Puente i L. Serra.

Cursos corresponents a programes de doctorat proposats per altres universitats o institucions.

4E11E Circuits i sistemes digitals. Disseny de baix consum (3 crèdits). Prof.: J. Figueras (UPC)

(2001-2002).

4E31E Teoria i tecnologia dels dispositius semiconductors (3 crèdits). Prof.: J. Calderer (UPC)

(2001-2002).

Cursos dins el programa de la Universitat de Cantàbria:

8434 Comunicacions caòtiques (3 crèdits). Prof.: M. Rodríguez, L. Pesquera i A. Valle (2001-

2002).

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES HISTÒRIQUES I TEORIA DE LES ARTS

Cursos organitzats pel Departament.

7851 El sistema de govern al Regne de Mallorca (segles XVI-XVII) (3 crèdits). Josep Juan

Vidal.

8103 La concepció tràgica de la Història de Tucídides (3 crèdits). Joan Josep Torres Esbarranc.

8118 Institucions del segle XIV a Mallorca (3 crèdits). Pau Cateura Bennàsser.



8332 Incidència del curs de la Segona Guerra Mundial a la Mallorca de postguerra (3 crèdits).

Miquel Duran Pastor.

8335 Propostes i realitzacions urbanes a l’Espanya contemporània (3 crèdits). Miquel Seguí

Aznar.

8336 La incidència del model nòrdic a la pintura europea del segle XVII (3 crèdits). Mercè

Gambús Saiz.

8337 Fonts literàries per a l’estudi de l’urbanisme (3 crèdits). Josep Morata Socias.

8585 El món colonial hispànic en el segle XIX (1825-1898) (3 crèdits). Antoni Marimon Riutort.

8746 Artesans, gremis i món urbà a la Mallorca de l’Antic Règim (3 crèdits). Miquel Josep Deyà

Bauzà.

8747 Noves direccions de la història social II: la millora de les condicions de vida (3 crèdits).

Isabel Moll.

9581 La navegació prehistòrica i protohistòrica en el Mediterrani (3 crèdits). Víctor Guerrero

Ayuso.

9582 La vida quotidiana a la Mallorca baixmedieval (3 crèdits). Maria Barceló Crespí.

9583 Societat, cultura i política en el segle XX: societat, ideologies i moviments socials a les

Illes Balears durant l’edat contemporània (3 crèdits). Sebastià Serra Busquets.

9584 Historiografia de la Història de l’Art i problemàtica metodològica (3 crèdits). Catalina

Cantarellas Camps.

9585 Teoria social de l’art (3 crèdits). Francisco J. Falero Folgoso.

9586 El còmic adult a Espanya (II): continguts i personatges definitoris de la dècada dels

vuitanta (3 crèdits). Francesca Lladó Pol.

9587 Esclavatge i conflictes a la Mediterrània (3 crèdits). María Luisa Sánchez de León.

9588 Formes de relació interpersonal a la Hispània antiga: hospitium i patronat (3 crèdits).

Enrique García Riaza.

8899 Fonts per a l’estudi de les arts plàstiques des del 1945 (3 crèdits). Maria Josep Mulet

Gutiérrez.

8900 Aspectes iconogràfics de la pintura gòtica mallorquina (3 crèdits). Sebastiana Sabater

Rebassa.

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA

I. PROGRAMA DE DOCTORAT EN INFORMÀTICA



Cursos organitzats pel Departament

8499 Tecnologia, ètica i informàtica (4 crèdits). L Valverde.

8943 Introducció a la biologia computacional (3 crèdits). F. Rosselló.

8944 Models matemàtics dels biopolímers (3 crèdits). F. Rosselló.

8945 Introducció a la computació amb ADN (3 crèdits). J. Miró.

7855 Tècniques de recerca (3 crèdits). J. Miró.

8711 Models matemàtics dins la biologia (3 crèdits). B. Coll i R. Prohens.

9393 Teoria de la transmissió digital (4,5 crèdits). G. Femenies.

8714 Cicles límit en sistemes dinàmics (3 crèdits). R. Prohens.

8703 Visió per ordinador (3 crèdits). J. Rocha.

8946 Calibració de càmeres: obtenció de coordenades tridimensionals a partir de la imatge (3

crèdits). Y. González.

9982 L’aprenentatge inductiu a partir d' exemples (3 crèdits). G. Fiol.

8517 Verificació, validació i avaluació de bases de coneixement (VVABC) (3 crèdits). G. Fiol.

8718 Operadors «Fuzzy» i integrals «Fuzzy» discretes (3 crèdits). T. Calvo.

8705 Robòtica mòbil II: vehicles autònoms submarins (3 crèdits). G. Oliver.

8708 t- operadors i uninormes (3 crèdits). J. Torrens.

8698 Modelització de corbes i superfícies I: corbes (3 crèdits). M. González i A. Mir.

8707 Modelització de corbes i superfícies II: superfícies (3 crèdits). M. González i A. Mir.

8699 Deformacions d’objectes (4 crèdits). M. González i A. Mir.

8947 Cervell i processos cognitius (3 crèdits). J. Miró.

8948 Un tractament de sistemes multivaluats (3 crèdits). M. Miró.

8949 Reconeixement de formes I: classificació supervisada (supervised pattern recognition) (3

crèdits). A. Igelmo.

8950 Reconeixement de formes II: classificació no supervisada (unsupervised pattern

recognition) (3 crèdits). A. Igelmo.

8210 Mètodes matemàtics de la fiabilitat de sistemes (3 crèdits). A. Igelmo.

8951 Operadors d’agregació suaus en una cadena finita (3 crèdits). M. Monserrat.

8437 Models biomecànics del cos humà: tècniques i animació (3 crèdits). F. Perales i R. Mas.

II. PROGRAMA DE DOCTORAT EN MATEMÀTIQUES

Cursos organitzats pel Departament



8943 Introducció a la biologia computacional (3 crèdits). F. Rosselló.

8944 Models matemàtics dels biopolímers (3 crèdits). F. Rosselló.

8945 Introducció a la computació amb ADN (3 crèdits). J. Miró.

7855 Tècniques de recerca (3 crèdits). J. Miró.

8711 Models matemàtics dins la biologia (3 crèdits). B. Coll i R. Prohens.

9392 Teoria de la transmissió digital (4,5 crèdits). G. Femenies.

8714 Cicles límit en sistemes dinàmics (3 crèdits). R. Prohens.

8946 Calibració de càmeres: obtenció de coordenades tridimensionals a partir de la imatge (3

crèdits). Y. González.

8718 Operadors «Fuzzy» i integrals «Fuzzy» discretes (3 crèdits). T. Calvo.

8708 t- operadors i uninormes (3 crèdits). J. Torrens.

8698 Modelització de corbes i superfícies I: corbes (3 crèdits). M. González i A. Mir.

8707 Modelització de corbes i superfícies II: superfícies (3 crèdits). M. González i A. Mir.

8699 Deformacions d'objectes (4 crèdits). M. González i A. Mir.

8947 Cervell i processos cognitius (3 crèdits). J. Miró.

8948 Un tractament de sistemes multivaluats (3 crèdits). M. Miró.

8951 Operadors d’agregació suaus en una cadena finita (3 crèdits). M. Monserrat.

DEPARTAMENT DE DRET PRIVAT

Cursos de caràcter bàsic

8952 Correctius de l’automatisme en l’aplicació del dret (4 crèdits). Prof.: José A. Torres Lana.

8953 El principi d’irretroactivitat i la seva aplicació pràctica (4 crèdits). Prof.: B. Verdera

Izquierdo.

8954 Dret de la UE i fonts del dret espanyol (4 crèdits). Prof.: G. Robles Morchón.

8955 Taller d’interpretació i argumentació jurídica (6 crèdits). Prof.: M. Nélida Tur Faúndez i P.

Grimalt Servera.

Cursos de caràcter metodològic

8154 Metodologia del dret i interpretació jurídica (4 crèdits). Prof.: S. Urbina Tortella.

9649 Objectius i mètodes en l’ensenyament del dret (3 crèdits). Prof.: S. Cavanillas Múgica.

8956 Els aspectes metodològics i formals generals dels treballs d’investigació (4 crèdits). Prof.:

J. A. Torres Lana i S. Cavanillas Múgica.



8957 Iniciació a la investigació científica del dret civil de les Illes Balears (4 crèdits). Prof.: P.

Ferrer Vanrell i F. Llodrà Grimalt.

Cursos de coneixements avançats

8227 El desistiment unilateral com a mecanisme de protecció al consumidor (4 crèdits). Prof.:

Pedro A. Munar Bernat.

8384 Aspectes jurídics del comerç electrònic, certificats i autoritats de certificació (4 crèdits).

Prof.: A. Martínez Nadal.

8830 Els drets d’aprofitament per torn (4 crèdits). Prof.: Pedro A. Munar Bernat.

8837 El nou procés civil. Processos declaratius ordinaris en la Llei 1/2000, de 7 de gener (3

crèdits). Prof.: I. Tapia Fernández.

8846 El contracte de reserva de places d’allotjament en règim de contingent (4 crèdits). Prof.: A.

Martínez Nadal.

9798 La protecció jurídica de l’agent comercial (4 crèdits). Prof.: J. Flaquer Riutort.

9799 Jurisprudència matrimonial canònica sobre la patologia del consentiment (3 crèdits). Prof.:

A. Pérez Ramos.

8958 Operacions de reestructuració empresarials (3 crèdits). Prof.: G. Alcover Garau.

8959 Noves perspectives en el dret de família de Mallorca (4 crèdits). Prof.: P. Ferrer Vanrell i F.

Llodrà Grimalt. 

8960 El procés d’execució civil en la Llei 1/2000 (3 crèdits). Prof.: C. Gutiérrez González.

DEPARTAMENT DE DRET PÚBLIC

Cursos organitzats pel Departament de Dret Públic

Dret públic i empresa dins del marc de la Unió Europea:

8833 Incidència del dret comunitari en el dret internacional privat dels estats membres, i en

particular en el dret internacional privat espanyol II (3 crèdits). Professor: Dr. Federico Garau

Sobrino.

8834 L’harmonització fiscal al si de la Unió Europea (3 crèdits). Professora: Dra. Carmen

Fernández González.

9818 El sistema de fonts del dret comunitari europeu: desenvolupament jurisprudencial (3

crèdits). Professora: Dra. Rosario Huesa Vinaixa.

8961 Qüestions actuals de la tributació del benefici empresarial en el dret tributari espanyol (3

crèdits). Professora: Dra. Victoria E. Combarros Villanueva.



Cursos addicionals oferts pel Departament:

8842 Esportistes professionals (6 crèdits). Professora: Dra. Remedios Roqueta Buj.

8843 La pensió d’orfandat (6 crèdits). Professor: Dr. Carles Riera Vayreda.

8844 La circumstància agreujant de disfressa en la doctrina i en la jurisprudència (3 crèdits).

Professor: Dr. Gabriel Garcias Planas.

8845 Sistema penal de tutela de la vida i la salut (3 crèdits). Professor: Dr. Eduard Ramon Ribas.

8962 Curs d’especialista universitari en dret urbanístic (20 crèdits). Director: Dr. Avel·lí Blasco

Esteve.

Cursos corresponents a programes de doctorat d’altres departaments de la UIB

Cursos de caràcter bàsic

8952 Correctius de l’automatisme en l’aplicació del dret (4 crèdits). Professor: José Á. Torres

Lana.

8953 El principi d’irretroactivitat i la seva aplicació pràctica (4 crèdits). Professora: B. Verdera

Izquierdo.

8954 Dret de la UE i fonts del dret espanyol (4 crèdits). Professor: G. Robles Morchón.

8955 Taller d’interpretació i argumentació jurídica (6 crèdits). Professors: M. Nélida Tur

Faúndez i P. Grimalt Servera.

Cursos de caràcter metodològic

8154 Metodologia del dret i interpretació jurídica (4 crèdits). Professor: S. Urbina Tortella.

9649 Objectius i mètodes en l’ensenyament del dret (3 crèdits). Professor: S. Cavanillas Múgica.

8956 Els aspectes metodològics i formals generals dels treballs d’investigació (4 crèdits).

Professors: J. A. Torres Lana i S. Cavanillas Múgica.

8957 Iniciació a la investigació científica del dret civil de les Illes Balears (4 crèdits). Professors:

P. Ferrer Vanrell i F. Llodrà Grimalt.

Cursos de coneixements avançats

8227 El desistiment unilateral com a mecanisme de protecció al consumidor (4 crèdits).

Professor: P. A. Munar Bernat.

8384 Aspectes jurídics del comerç electrònic, certificats i autoritats de certificació (4 crèdits).

Professor: A. Martínez Nadal.

8830 Els drets d’aprofitament per torn (4 crèdits). Professor: Pedro A. Munar Bernat.

8837 El nou procés civil. Processos declaratius ordinaris en la Llei 1/2000, de 7 de gener (3

crèdits). Professor: I. Tapia Fernández.



8846 El contracte de reserva de places d’allotjament en règim de contingent (4 crèdits).

Professor: A. Martínez Nadal.

9798 La protecció jurídica de l’agent comercial (4 crèdits). Professor: J. Flaquer Riutort.

9799 Jurisprudència matrimonial canònica sobre la patologia del consentiment (3 crèdits).

Professor: A. Pérez Ramos.

8959 Operacions de reestructuració empresarials (3 crèdits). Professor: G. Alcover Garau.

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I EMPRESA

Cursos organitzats pel Departament

8270 Distribució dels serveis turístics (3 crèdits). A. Serra.

8273 Matemàtica actuarial I (3 crèdits). E. Munar.

8274 Comptabilitat de societats avançada (3 crèdits). C. Pomar.

8287 Economia de les Balears (3 crèdits). A. Aguiló.

8292 Metodologia de la investigació per als diferents camps d’economia I (3 crèdits). A. Socias.

8349 Mercat de valors (3 crèdits). V. Moratal.

8728 Gestió de qualitat I (3 crèdits). M. A. Robledo.

8729 Tòpics d’economia financera (3 crèdits). G. Lozano.

8731 Temes en economia pública (4 crèdits). J. C. Rosselló.

8732 L’economia espanyola durant el franquisme (1939-1975) (4 crèdits). G. López i D. Ginard.

8733 La dimensió ecològica del màrqueting (3 crèdits). M. A. Garcia.

8781 Casos de Macroeconomia II: aplicacions a problemes turístics i mediambientals (3 crèdits).

J. Rey-Maquieira.

8787 Personnel Economics for Managers (3 crèdits). A. Calveras.

8788 Els nous reptes del sistema financer (4 crèdits). M. Payeras.

8789 Creixement econòmic i desenvolupament urbà a la façana mediterrània: una perspectiva

històrica (3 crèdits). J. M. Escartín.

8791 Gestió de recursos humans en el sector hoteler (3 crèdits). J. Batle.

8792 La informació comptable a les empreses d’economia solidària (3 crèdits). A. Socias.

8793 Mercat turístic balear (4 crèdits). A. Sastre.

8794 Pensament econòmic i història econòmica (3 crèdits). C. Manera.

8795 Teoria de jocs. Jocs en forma extensiva (4 crèdits). D. Cardona.

8932 El finançament autonòmic (3 crèdits). J. Mir.



8934 Anàlisi empresarial i disseny organitzatiu (3 crèdits). R. Crespí.

8940 Elaboració i tractament d’enquestes de turisme (3 crèdits). F. Sastre.

8964 Anàlisi de sèries temporals econòmiques (3 crèdits). A. Sansó.

8965 Behavioral economics and experimental analysis in the firm (3 crèdits). C. Solà.

8966 Comptabilitat de gestió mediambiental (3 crèdits). A. Pelegrín.

8967 Economia industrial avançada: models teòrics (3 crèdits). M. Tugores.

8968 El mètode del cost del viatge: aplicació al turisme (4 crèdits). A. Riera.

8969 Espais mètrics, estructures algebraiques i topologia matemàtica a l’economia del benestar

(4 crèdits). A. Spadaro.

8970 Finances empíriques, una vessant internacional (3 crèdits). B. Pascual.

8971 Les cadenes hoteleres com a model de creixement (3 crèdits). O. Martorell.

8972 Microestructura dels mercats financers (4 crèdits). R. Pascual.

8973 Sector econòmic de les telecomunicacions (3 crèdits). J. Aguiló.

DEPARTAMENT DE FILOSOFIA

Cursos organitzats pel Departament.

8247 Classificació, biologia i ontologia (4 crèdits). A. Berga.

8423 Ètica de la ciència (4 crèdits). A. Ambrogi.

8424 Hermenèutica i desconstrucció (4 crèdits). J. L. Vermal.

8425 Diàleg entre filosofia i poesia (4 crèdits). F. Torres.

8426 Sistemàtica dels homínids (4 crèdits). C. J. Cela.

8427 La cultura del treball. Les dimensions comparatives (4 crèdits). A. Miquel.

9406 Transformacions de la democràcia als països avançats (4 crèdits). B. Riutort.

9407 La Unió Europea i la Democràcia (4 crèdits). J. M. Piquer.

9412 Apel: la transformació de la filosofia (4 crèdits). D. Sabiote.

9691 Sociologia i problemàtiques de la modernitat (4 crèdits). B. Mulet.

9692 El concepte d’història a Walter Benjamin I (4 crèdits). G. Amengual Coll.

8977 Societat del coneixement i societat del risc (4 crèdits). J. L. Luján.

8978 El pensament d’Heràclit en el context de la filosofia grega (4 crèdits). F. Casadesús.

8979 Sociologia del treball: gènere i relacions laborals en el postfordisme (4 crèdits). M. A.

Carbonero.



DEPARTAMENT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ

Cursos organitzats pel Departament.

METODOLOGIA I CONCEPTES BÀSICS

8734 La documentació en educació en l’època de l’Internet (3 crèdits). Dr. Jaume Sureda Negre.

8876 Anàlisi estadística de textos aplicada a l’anàlisi d’entrevistes i grups de discussió (3

crèdits). Dr. Lluís Ballester Brage.

FONTS I MÈTODES A L’ÀREA DE TEORIA I HISTÒRIA DE L’EDUCACIÓ

8877 La investigació en Història de l’Educació (3 crèdits). Dr. Bernat Sureda Garcia.

8878 Fonts i mètodes a la Teoria de l’Educació (3 crèdits). Dr. Antoni Colom Cañellas.

8879 Fonts per a la recerca en Història de l’Educació (3 crèdits). Dra. Francesca Comas Rubí.

8880 La influència de les metodologies en el disseny del models humans i educatius (3 crèdits).

Dr. Vicenç Jasso Garau.

LÍNIA DE RECERCA EN EDUCACIÓ INTERCULTURAL PER AL DESENVOLUPAMENT

8881 La recerca en educació intercultural (3 crèdits). Dr. Jordi Vallespir Soler.

8514 Educació per al desenvolupament (3 crèdits). Dr. Herminio Domingo.

RECERCA SOBRE DESENVOLUPAMENT PSICOLÒGIC I EDUCACIÓ

8882 Ciència, psicologia i gènere. La construcció de la identitat de gènere (3 crèdits). Dra. Joana

Colom Bauzà.

8767 Formació i desenvolupament de l’autoconcepte en la infància-adolescència (3 crèdits). Dra.

Immaculada Sureda Garcia.

EDUCACIÓ I DIVERSITAT

8766 El desenvolupament de la comunicació als nins amb deficiència mental (3 crèdits). Josep

Pérez Castelló.

8883 Els suports per una escola inclusiva (3 crèdits). Dr. Joan Jordi Muntaner Guasp.

8884 Els processos de canvi a l’escola (3 crèdits).Dra. Maria Rosa Rosselló Ramon.

8885 Les mesures específiques d'atenció a la diversitat com a objecte d'investigació (3 crèdits).

Sebastià Verger.

NOUS ESPAIS DE FORMACIÓ I EDUCACIÓ

8886 Educació per a la salut (3 crèdits). Dra. Carme Fernández Bennàssar.

8887 Educació museística i patrimonial en l’àmbit no formal (3 crèdits). Dra. Immaculada Pastor

Homs.

TECNOLOGIA EDUCATIVA



8742 Models per a la formació flexible i a distància (3 crèdits).Dr. Jesús Salinas Ibáñez (curs

2001-2002).

8888 Els nous espais de comunicació educativa (3 crèdits). Dra. Adolfina Pérez Garcias.

8889 La inserció curricular de les TIC (3 crèdits). Dr. Santos Urbina Ramírez.

ESCOLA I PERSPECTIVES D’INVESTIGACIÓ

8890 La universitat com a organització formativa (3 crèdits). Dr. Jaume Oliver Jaume.

8774 La investigació etnogràfica de la vida quotidiana a l’aula (3 crèdits). Dra. Maria Isabel

Pomar Fiol.

8775 La investigació-acció per a la transformació de la pràctica docent (3 crèdits). Dolors

Forteza Forteza (curs 2001-2002).

LLENGUA, LITERATURA INFANTIL I EDUCACIÓ

8509 Literatura infantil i experiència cognitiva (3 crèdits). Dr. Gabriel Janer Manila.

8891 Didàctica de la literatura oral popular (3 crèdits).Dr. Ramon Bassa Martín.

8892 Llengües i escola. De la minorització a la normalització? (3 crèdits). Dr. Bartomeu

Quetgles Pons.

REPENSAR, AVALUAR I CONSTRUIR LA QUALITAT EN LA PRIMERA INFÀNCIA (0-6

ANYS)

8893 Primera infància i contextos educatius: instruments per a l’observació i l’anàlisi (3 crèdits).

Dra. Maria Antònia Riera Jaume.

8894 Anàlisi de les situacions d’ensenyament-aprenentatge al segon cicle d’educació infantil (3

crèdits). Dra. Maria Lluïsa Mir.

LÍNIA D’INVESTIGACIÓ EN EDUCACIÓ AMBIENTAL I INTERPRETACIÓ DEL

PATRIMONI

8895 Educació per a la sostenibilitat i el desenvolupament comunitari (3 crèdits). Dra. Ana

Calvo Sastre (curs 2001-2002).

SOCIOLOGIA DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA

8896 Anàlisi de la pràctica esportiva dels joves a Mallorca en el segon cicle de l’ESO (3 crèdits).

F. Xavier Ponsetí Verdaguer.

INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA

8897 La violència escolar: el maltracte i la intimidació entre iguals (9 crèdits). Dra. Carme Orte

Socias, Dra. Carmen Touza i Dra. Patrícia Ferrà Coll.

EDUCACIÓ MUSICAL I PLÀSTICA



8765 Metodologia elemental de la música (3 crèdits). Dr. Pius Tur Mayans.

8898 La utilització bicromàtica com a recurs expressiu a la imatge plàstica (3 crèdits). Dra.

Antònia Dols Company.

LÍNIA EN INVESTIGACIÓ, EN FORMACIÓ I TREBALL

8770 La formació i la inserció sociolaboral (3 crèdits). Francesca Salvà Mut.

PROGRAMA DE DOCTORAT INTERUNIVERSITARI EN EDUCACIÓ AMBIENTAL

PROGRAMA DE DOCTORAT EN EDUCACIÓ AMBIENTAL

Programa organitzat per conveni entre les universitats: Autònoma de Barcelona, Autònoma de

Madrid, de Girona, Illes Balears, de La Laguna, de Santiago de Compostel·la, de Sevilla i de

València.

Tutors del programa a la Universitat de les Illes Balears:

Dr. Jaume Sureda Negre.

Dra. Ana Calvo Sastre.

Els alumnes interessats en aquest programa en poden consultar les condicions específiques

d’accés i realització amb els tutors del programa.

Coordinació del programa de doctorat d’Educació Ambiental 2001-2003

Coordinador general del programa: Javier Benayas del Álamo. Universitat Autònoma de Madrid

Vicecoordinador: Clara Barroso Jerez. Universitat de La Laguna

Àrees de coneixement a què està vinculat

El programa de doctorat d’Educació Ambiental té caràcter interdisciplinari i és vinculat a les

àrees de coneixement següents:

Didàctica de les Ciències Experimentals.

Ecologia.

Geografia Física.

Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació.

Psicologia Social i Laboral

Teoria i Història de l’Educació.

Contingut del programa:

Assignatures obligatòries

—9363 Fonts d’informació i documentació en educació ambiental (3 crèdits).

—9364 Tècniques d’investigació i avaluació de la qualitat aplicades a l’educació ambiental (4

crèdits).



—9365 Models d’educació ambiental (3 crèdits).

Assignatures optatives 

9532 Models d’aprenentatge i estratègies d’educació ambiental (3 crèdits).

9533 Educació per a la sostenibilitat i desenvolupament comunitari (3 crèdits).

9534 Comportament humà i medi ambient (3 crèdits).

9535 Processos de percepció, comprensió i comunicació en el camp ambiental (3 crèdits).

9536 Educació, societat, tecnologia i medi ambient (3 crèdits).

9537 Educació ambiental i sostenibilitat local. Desenvolupament d’estratègies d’educació

ambiental (3 crèdits).

9538 Anàlisi i elaboració de programes i materials de divulgació científica i ambiental (3

crèdits).

9539 Ecoauditories educatives (3 crèdits).

TÈCNIQUES D’INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ DE LA QUALITAT APLICADES A

L’EDUCACIÓ AMBIENTAL

Coordinadors: Dr. José Gutiérrez (UG) i Dr. Javier Benayas (UAM) (4 crèdits, anual,

fonamental).

MODELS D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

Coordinació: Dra. Rosa María Pujol (UAB) i Dra. Ana María Geli (UDG) (3 crèdits, anual,

fonamental).

MODELS D’APRENENTATGE I ESTRATÈGIES D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

Coordinació: Dr. Eduardo García (3 crèdits, anual, fonamental).

EDUCACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT I EL DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

Professors: Dra. Ana Calvo (UIB) i Dr. Pablo Meira (USC) (3 crèdits, anual, fonamental).

COMPORTAMENT HUMÀ I MEDI AMBIENT

Coordinació: José Antonio Corraliza (3 crèdits, anual, fonamental).

Programa:

Models bàsics. Actituds ambientals. Emoció i ambient. Conducta ecològica responsable.

Implicacions per a l’educació i la gestió ambiental.

PROCESSOS DE PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I COMUNICACIÓ EN EL CAMP

AMBIENTAL

Coordinació: Dr. Antonio Pou Royo (UAM) (3 crèdits, anual, fonamental). 

EDUCACIÓ, SOCIETAT, TECNOLOGIA I MEDI AMBIENT



Coordinació: Dra. Clara Barroso (UL) i Dr. Rafael Hernández del Águila (UG) (3 crèdits, anual,

fonamental).

EDUCACIÓ AMBIENTAL I SOSTENIBILITAT LOCAL DESENVOLUPAMENT

D’ESTRATÈGIES D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

Coordinació: Dra. Lucía Iglesias (USC) (3 crèdits, bianual de segon any, fonamental).

ANÀLISI I ELABORACIÓ DE PROGRAMES I MATERIALS DE DIVULGACIÓ

CIENTÍFICA I AMBIENTAL

Coordinació: Dra. Teresa Escales (UAB) (3 crèdits, bianual de primer any, fonamental). 

ECOAUDITORIES EDUCATIVES

Coordinació: Dra. Pilar Aznar (UV) (3 crèdits, bianual de segon any, fonamental).

PROGRAMA DE DOCTORAT EN TECNOLOGIA EDUCATIVA, MITJANÇANT CONVENI

DE COOPERACIÓ ENTRE LES UNIVERSITATS SEGÜENTS: 

Programa organitzat per conveni entre les universitats de les Illes Balears, de Múrcia, de Sevilla i

Rovira i Virgili.

Tutor del programa a la Universitat de les Illes Balears

Dr. Jesús Salinas Ibáñez

DEPARTAMENT DE BIOLOGIA

Cursos organitzats pel Departament.

8314 Ecologia del fitoplàncton (3 crèdits). G. Moyà i G. Ramon.

8315 Biomassa i producció planctòniques (3 crèdits). G. Moyà i G. Ramon.

8065 Receptors per a neurotransmissors (3 crèdits). J. Garcia Sevilla.

8327 Metodologia d’estudi dels receptors (3 crèdits). A. Miralles i G. Olmos.

8328 Metodologia d’estudi dels sistemes de transducció del senyal lligand-receptor (3 crèdits). P.

Escribá.

8530 Biologia de la conservació i recuperació de la flora i comunitats litorals terrestres (6

crèdits). L. Llorens i L. Gil.

8871 Respostes de les plantes a la sequera (3 crèdits). H. Medrano. 

8341 Anàlisi i avaluació de programes públics amb impacte sobre el medi natural (3 crèdits). A.

Bennàsar.

8320 Microorganismes dels ambients naturals (9 crèdits). R. Bosch, E. García-Valdes, J. Lalucat

i R. Rosselló Mora.



8872 Tècniques moleculars aplicades a taxonomia, filogènia i ecologia bacteriana (3 crèdits). R.

Bosch, E. García-Valdes i J. Lalucat. 

8754 Estructura i funcionament dels ecosistemes forestals (3 crèdits). C. Garcia.

8322 Impactes ambientals sobre el medi marí (3 crèdits). I. Moreno.

8538 Infecció i immunitat (3 crèdits). S. Albertí, V. Benedí i J. Gil.

8325 Creació i rehabilitació d’ecosistemes (3 crèdits). A. Martínez.

8326 Biologia de la insularitat (3 crèdits). J. Rita, G. Bibiloni i M. Mus.

8532 Genètica molecular evolutiva i humana (6 crèdits). J. Castro, A. Picornell i M. Ramon.

8533 Genètica del desenvolupament (3 crèdits). E. Petitpierre, C. Juan.

8534 Sòls agrícoles de les Balears (3 crèdits). J. Vadell.

8539 Aplicació de recursos informàtics a la Biologia (8 crèdits). V. Benedí, P. Escribá, C. Juan i

A. Miralles.

8755 Control integrat de plagues agrícoles (4 crèdits). A. Alemany, R. González i M. A.

Miranda.

8873 Disseny d’experiments i estadística (3 crèdits). J. Cifre, M. Palmer i H. Medrano.

DEPARTAMENT DE QUÍMICA

Cursos organitzats pel Departament.

8650 Anàlisi de riscs i control de punts crítics (3 crèdits). S. Simal.

8651 Conservació d’aliments (3 crèdits). C. Rosselló.

8628 Fibra alimentària i nutrició (3 crèdits). A. Femenia.

9817 Contaminació de la mar per hidrocarburs (3 crèdits). J. R. Bergueiro.

8556 Comunicació química. El llenguatge de les feromones (3 crèdits). A. Llobera.

8174 Química de sòlids (3 crèdits). C. Otero.

8652 Materials microporosos (3 crèdits). G. Turnes.

9340 Química bioinorgànica del N2 i O2 (3 crèdits). J. J. Fiol.

9629 Química de coordinació de lantànids i actínids (3 crèdits). A. Terron.

9050 Introducció a la química mèdica (3 crèdits). Á. García Raso.

8178 Química teòrica en ordinadors personals (6 crèdits). F. Muñoz i J. Frau.

8904 Cinètica enzimàtica (3 crèdits). B. Vilanova.

8630 Sòlids macromoleculars: propietats tecnològiques (3 crèdits). A. Roig.

8631 Espectroscòpia ultraviolada. Aplicacions en Química i Biologia (3 crèdits). J. Donoso.



8993 Importància i estudi dels materials filmògens en les obres d’art (3 crèdits). J. Palou.

8905 La química dins l’art i l’arqueologia (3 crèdits). C. Genestar.

8994 Tècniques d’anàlisi en flux (6 crèdits). V. Cerdà i J. Estela.

8995 Quimiometria (3 crèdits). R. Forteza.

8996 Recursos didàctics per a l’ensenyament- aprenentatge de la química (3 crèdits). J. Estella.

8633 Anàlisi radioquímica de mostres ambientals (3 crèdits). E. Gómez.

8997 Urolitiasi i altres biomineralitzacions patològiques (6 crèdits). F. Grases i J. March.

8558 Química supramolecular (6 crèdits). P. Ballester i A. Costa.

8559 Química orgànica computacional (3 crèdits). P. Deyà.

8560 Síntesi asimètrica i catàlisi asimètrica en síntesi orgànica (3 crèdits). J. Saá.

8561 La praxi del mètode científic en química orgànica (3 crèdits). J. Morey.

8912 La fusió termonuclear com a font d’energia: Aspectes tècnics, mediambientals i econòmics.

Dr. Á. Pérez-Navarro. LAEZA-Saragossa.

8200 Química del medi ambient i metrologia d’aigües (3 crèdits). F. Theraulaz. Universitat de

Provence.

PROGRAMA DE DOCTORAT INTERUNIVERSITARI DE TERCER CICLE NACIONAL

DE QUÍMICA TEÓRICA

Els cursos s’impartiran intensivament el mes de febrer de 2002 a la Universitat de Salamanca.

— 8572 Fonaments (3 crèdits).

— 8573 Mètodes de la química quàntica (3 crèdits).

— 8574 Tècniques computacionals (3 crèdits).

— 8575 Grups de sectors, superfícies, sòlids. Catàlisi heterogènia (3 crèdits, opt.).

— 8576 Dinàmica de les reaccions químiques (3 crèdits, opt.).

— 8577 Espectroscòpies. Fotoquímica (3 crèdits, opt.).

— 8578 Modelització molecular (3 crèdits, opt.).

DEPARTAMENT DE BIOLOGIA FONAMENTAL I CIÈNCIES DE LA SALUT

PROGRAMA DE DOCTORAT DE BIOLOGIA FONAMENTAL

Cursos propis del programa

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

Prieto.



9604 Interrelaccions metabòliques i patològiques dels nutrients (3 crèdits). F. J. García Palmer i

Magdalena Gianotti Bauzà.

9605 Aproximació a la bioquímica i biologia molecular del control del pes corporal (3 crèdits).

A. Palou Oliver i P. Oliver Vara.

8061 Bioquímica de l’alimentació (3 crèdits). A. Pons Biescas.

9606 Nutrició perinatal (3 crèdits). M. Gianotti Bauzà i F. J. García Palmer.

9826 Bases moleculars i nutricionals del càncer (3 crèdits). P. Roca Salom.

8849 Fisiologia del son (4 crèdits). R. V. Rial, C. Nicolau i A. Gamundí.

9011 Tècniques isotòpiques (3 crèdits). F. Barceló.

8850 Principis bàsics de l’experimentació en neurociències (4 crèdits). S. Esteban, C. Nicolau, R.

V. Rial i A. Gamundí.

8074 Metabolisme lipoproteic i nutrició (3 crèdits). I. Lladó.

8093 Tècniques de biologia molecular (3 crèdits). M. L. Bonet.

8540 Mecanismes moleculars del desenvolupament (3 crèdits). A. M. Proenza.

8541 Noves eines en bioquímica i biologia molecular (3 crèdits). J. Oliver.

8747 Teixit adipós i homeostàsia energètica (3 crèdits). C. Picó.

DEPARTAMENT DE BIOLOGIA FONAMENTAL I CIÈNCIES DE LA SALUT

PROGRAMA DE DOCTORAT DE CIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES

Cursos propis del programa

8062 Principis bàsics de la regulació metabòlica (3 crèdits). A. Palou Oliver i J. Ribot Riutort.

8061 Bioquímica de l’alimentació (3 crèdits). A. Pons Biescas.

9604 Interrelacions metabòliques i patològiques dels nutrients (3 crèdits). F. J. García Palmer i

M. Gianotti Bauzà.

8066 Documentació i metodologia de les ciències biomèdiques (3 crèdits). F. Bujosa Homar.

8068 Psicofarmacologia clínica (3 crèdits). M. Roca Bennàsar.

8071 Infeccions cardiorespiratòries (3 crèdits). J. Buades Reinés i Dr. A. Bassa.

9605 Aproximació a la bioquímica i biologia molecular del control del pes corporal (3 crèdits).

A. Palou Oliver i P. Oliver Vara.

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

Prieto.

9835 Estrès laboral en el personal sanitari (3 crèdits).J. Fornés.



8849 Fisiologia del son (4 crèdits). R. V. Rial, M. C. Nicolau i A. Gamundí.

8850 Principis bàsics de l’experimentació en neurociències (4 crèdits). S. Esteban, C. Nicolau i

R. Rial.

8057 Epidemiologia de la nutrició (3 crèdits). M. P. Roca.

8851 Biomineralització patològica: urolitiasi (4,5 crèdits). F. Grases Freixedas, A. Costa Bauzà i

R. Prieto Almirall.

8097 Nutrició molecular: possibilitats tecnològiques (3 crèdits). F. Serra Vich.

7912 Sistema immune i patologia humana (3 crèdits). N. Matamoros Florí.

8747 Teixit adipós marró i homeostàsia energètica (3 crèdits). C. Picó Segura.

9826 Bases moleculars i nutricionals del càncer (3 crèdits). P. Roca Salom. Col·laboren en

aquest curs: Dr. A. Gelabert- Mas (Hospital del Mar, UAB) i Dr. J. Besalduch (Hospital Son

Dureta/Policlínica Miramar).

Cursos en col·laboració amb doctors de l’Hospital Son Dureta 

Professors responsables: A. Palou, R. Rial i M. Gianotti.

9833 Fisiopatologia respiratòria (3 crèdits). Dr. A. Agustí.

8069 Malalties del còlon (3 crèdits). Dr. A. Obrador Adrover.

Cursos corresponents a altres programes de doctorat de la UIB

d’altres departaments de la UIB:

9050 Introducció a la química mèdica (3 crèdits). Dr. A. García Raso. Programa de doctorat del

Departament de Química.

8756 Aproximació a l’estudi de la Geografia de la Salut (3 crèdits). Dr. J. González. Programa

de doctorat del Departament de Ciències de la Terra.

8532 Genètica molecular evolutiva i humana (6 crèdits). Dr. J. Castro, Dra. A. Picornell i Dra.

M. Ramon Juanpere. Programa de doctorat del Departament de Biologia.

8538 Infecció i immunitat (3 crèdits). Dr. S. Albertí, Dr. J. Benedí i Dr. J. Gil. 

DEPARTAMENT DE  BIOLOGIA FONAMENTAL I CIÈNCIES DE LA SALUT

PROGRAMA DE DOCTORAT INTERUNIVERSITARI DE NUTRICIÓ I METABOLISME

Cursos propis del programa

Cursos obligatoris



( 8852 Alimentació, dietètica i alteracions nutricionals (3 crèdits, UIB) (videoconferència per als

alumnes de la UB i URV). Coordinadors: J. Salas-Salvadó (URV), F. Serra (UIB), X. Remesar

(UB).

( 8853 Ciència bàsica de la nutrició (6 crèdits, URV) (videoconferència per als alumnes de la

UIB i UB). Coordinadors: M. J. Salvadó (URV), M. Gianotti (UIB), J. A. Fernández (UB).

Cursos optatius

8854 Alcohol, salut i malaltia (3 crèdits, URV). C. Richart, F. Vidal. 

8855 Alimentació animal (3 crèdits, UB). M. Esteve. 

8856 Aspectes nutricionals del vi (6 crèdits, URV). F. Zamora, J. M. Canals, A. Mas, M. Nadal,

F. Fort, A. Bordons i altres.

8857 Bioinformàtica en nutrició (3 crèdits, UIB). P. Roca, J. Oliver.

8858 Epidemiologia nutricional (3 crèdits, URV). J. Fernández, T. Seguès.

8859 Evolució molecular (3 crèdits, URV). S. García-Vallvé, G. Pujadas, A. Romeu.

8860 Genètica molecular de la nutrició (6 crèdits, UIB). C. Picó, A. Proenza, F. Serra, A. Palou.

8861 Lípids, lipoproteïnes i arteriosclerosi (3 crèdits, URV). L. Masana, R. Solà.

8862 Metabolisme lipoproteic i nutrició (3 crèdits, UIB). I. Lladó.

8863 Nutrició perinatal (3 crèdits, UIB). M. Gianotti, F. J. García.

8864 Patologia nutricional (3 crèdits, URV). J. Salas-Salvadó, P. García.

8865 Perspectives de la nutrició i seminaris d’investigació (3 crèdits, UIB). Coordinador: M.

Alemany (UB), A. Palou (UIB), A. Bordons (URV).

8866 Química dels aliments (3 crèdits, UB). M. Alemany.

8867 Tècniques de biologia molecular en nutrició (3 crèdits, UIB). L. Bonet.

8868 Tècniques de treball amb cultius cel·lulars (3 crèdits, URV). A. Ardèvol.

8869 Utilització d’animals per a experimentació (4 crèdits, UB). F. Ventura.

8870 Utilització de radioisòtops (4 crèdits, UB). I. Rafecas.

DEPARTAMENT DE BIOLOGIA FONAMENTAL I CIÈNCIES DE LA SALUT

PROGRAMA DE DOCTORAT DE NUTRICIÓ MOLECULAR

Cursos propis del programa

8062 Principis bàsics de la regulació metabòlica (3 crèdits). A. Palou Oliver i J. Ribot Riutort.

8061 Bioquímica de l’alimentació (3 crèdits). A. Pons Biescas.



9604 Interrelacions metabòliques i patològiques dels nutrients (3 crèdits). F. J. García Palmer i

M. Gianotti Bauzà.

9605 Aproximació a la bioquímica i biologia molecular del control del pes corporal (3 crèdits)

A. Palou Oliver i P. Oliver Vara.

9826 Bases moleculars i nutricionals del càncer (3 crèdits). P. Roca Salom.

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

Prieto.

8057 Epidemiologia de la nutrició (3 crèdits). M. P. Roca.

8074 Metabolisme lipoproteic i nutrició (3 crèdits). I. Lladó.

7905 Regulació neuroendocrina de la ingesta alimentària (4 crèdits). S. Esteban, M. C. Nicolau i

R. Rial.

9606 Nutrició perinatal (3 crèdits). M. Gianotti Bauzá i F. J. García Palmer.

8093 Tècniques de biologia molecular (3 crèdits). M. L. Bonet.

8097 Nutrició molecular: possibilitats tecnològiques (3 crèdits). F. Serra Vich.

8540 Mecanismes moleculars del desenvolupament (3 crèdits). A. M. Proenza.

8541 Noves eines en bioquímica i biologia molecular (3 crèdits). J. Oliver.

8748 Teixit adipós i homeostàsia energètica (3 crèdits). C. Picó.



TÍTOLS PROPIS APROVATS PER LA JUNTA DE GOVERN/CONSELL DE
GOVERN

Títols propis de grau
1. Estudis de primer cicle de Biologia.
2. Estudis de primer cicle de Física .
3. Estudis de primer cicle de Química.
4. Estudis de primer cicle d’Enginyeria Química.

Títols propis de postgrau
5. Especialista Universitari en Suport Educatiu a les Necessitats Educatives Especials. 
6. Especialista Universitari en Cooperació al Desenvolupament. 
7. Especialista Universitari en Anàlisi del Paisatge.
8. Especialista Universitari en Desenvolupament Local. 
9. Especialista Universitari en Estudis Escènics Aplicats a l’Ensenyament.
10. Màster Universitari en Gestió de Recursos Humans i Consultoria de les Organitzacions.
11. Especialista Universitari en Direcció i Gestió de Serveis Socials. 
12. Especialista Universitari en Territori i Sostenibilitat.
13. Màster Universitari en Mediació Familiar. 
14. Especialista Universitari en Estètica Dental.
15. Màster Universitari en Odontologia Estètica.

Itineraris d’especialització
16. Itineraris curriculars d’Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Electrònica

Industrial.

Títols progressius
17. Tècnic Universitari en Comptabilitat i Fiscalitat. 
18. Tècnic Universitari en Finances Empresarials.
19. Tècnic Universitari en Gestió de Recursos Humans.
20. Tècnic Universitari en Comercialització i Gestió d’Empreses de la Societat de la

Informació.
21. Tècnic Universitari en Economia Ambiental i de Gestió dels Recursos Naturals.

Títols de formació bàsica
22. Diploma en Gestió de la Qualitat Turística.



Alumnes lliures i oficials

Curs acadèmic:   2001-02
Convocatòria:    JUNY
Alumnes de LOGSE
Total matriculats: 2.444

Matriculats opció Aprovats Suspesos No presentats
Opció Total Dones Total Dones Total Dones Total Dones
K - Cientificotecnològica 559 184 477 163 77 19 5 2
L - Ciències de la salut 585 402 502 345 78 53 5 4
M - Ciències socials 870 598 768 527 91 64 11 7
N - Humanitats 352 274 322 248 29 25 1 1
O - Arts 110 71 88 56 21 15 1 0
Total 2.476 1.529 2.157 1.339 296 176 23 14

Percentatges
Matriculats opció* Aprovats Suspesos No presentats

Opció Total Dones Total Dones Total Dones Total Dones
K - Cientificotecnològica 22,58% 7,43% 19,26% 6,58% 3,11% 0,77% 0,20% 0,08%
L - Ciències de la salut 23,63% 16,24% 20,27% 13,93% 3,15% 2,14% 0,20% 0,16%
M - Ciències socials 35,14% 24,15% 31,02% 21,28% 3,68% 2,58% 0,44% 0,28%
N - Humanitats 14,22% 11,07% 13,00% 10,02% 1,17% 1,01% 0,04% 0,04%
O - Arts 4,44% 2,87% 3,55% 2,26% 0,85% 0,61% 0,04% 0,00%
Total 61,75% 87,12% 54,08% 11,95% 7,11% 0,93% 0,57%

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

Alumnes lliures i oficials

Curs acadèmic:   2001-02
Convocatòria:    JUNY
Alumnes de COU
Total matriculats: 64

Matriculats opció Aprovats Suspesos No presentats
Opció Total Dones Total Dones Total Dones Total Dones
A - Cientificotecnològica 19 6 11 3 8 3 0 0
B - Biosanitària 18 15 9 8 8 6 1 1
C - Ciències socials 20 15 15 11 5 4 0 0
D - Humanisticolingüística 7 5 4 3 3 2 0 0
Total 64 41 39 25 24 15 1 1

Percentatges
Matriculats opció Aprovats Suspesos No presentats

Opció Total Dones Total Dones Total Dones Total Dones
A - Cientificotecnològica 29,69% 9,38% 17,19% 4,69% 12,50% 4,69% 0,00% 0,00%
B - Biosanitària 28,13% 23,44% 14,06% 12,50% 12,50% 9,38% 1,56% 1,56%
C - Ciències socials 31,25% 23,44% 23,44% 17,19% 7,81% 6,25% 0,00% 0,00%
D - Humanisticolingüística 10,94% 7,81% 6,25% 4,69% 4,69% 3,13% 0,00% 0,00%
Total 64,06% 60,94% 39,06% 37,50% 23,44% 1,56% 1,56%

4.4.1 Proves d'accés a la Universitat



4.4.2 PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER ALS MAJORS DE 25 ANYS

Estudis Matriculats Aptes No aptes No pres.
Administració i Direcció d'Empreses 6 5 1,74% 0 0,00% 1 0,29%
Arquitectura Tècnica 8 6 2,09% 1 0,35% 1 0,29%
Biologia (pla 1997) 2 1 0,35% 0 0,00% 1 0,29%
Ciències Empresarials (pla 1993) 13 9 3,14% 1 0,35% 3 0,88%
Dret (pla 1997) 14 7 2,44% 4 1,39% 3 0,88%
Economia 2 1 0,35% 0 0,00% 1 0,29%
Educació Social  (pla 1997) 15 7 2,44% 7 2,44% 1 0,29%
ET Industrial, especialitat en Electrònica Industria 4 2 0,70% 1 0,35% 1 0,29%
Filologia Anglesa 9 7 2,44% 1 0,35% 1 0,29%
Filologia Catalana (pla 1997) 2 1 0,35% 0 0,00% 1 0,29%
Filologia Hispànica (pla 1997) 2 2 0,70% 0 0,00% 0 0,00%
Filosofia (pla 1998) 5 1 0,35% 3 1,05% 1 0,29%
Física 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Fisioteràpia 31 17 5,92% 10 3,48% 4 1,18%
Geografia (pla 1997) 2 1 0,35% 1 0,35% 0 0,00%
Història de l'Art (pla 1997) 7 6 2,09% 0 0,00% 1 0,29%
Història (pla 1997) 12 7 2,44% 3 1,05% 2 0,59%
Infermeria (pla 1997) 50 29 10,10% 16 5,57% 5 1,47%
Matemàtiques 2 1 0,35% 1 0,35% 0 0,00%
Mestre, Educació Física 13 6 2,09% 4 1,39% 3 0,88%
Mestre, Educació Infantil 12 7 2,44% 4 1,39% 1 0,29%
Mestre, Educació Musical 8 6 2,09% 1 0,35% 1 0,29%
Mestre, Educació Primària 10 1 0,35% 6 2,09% 3 0,88%
Mestre, Llengua Estrangera 5 0 0,00% 3 1,05% 2 0,59%
Pedagogia (pla 1997) 3 2 0,70% 1 0,35% 0 0,00%
Psicologia (pla 1997) 22 8 2,79% 9 3,14% 5 1,47%
Relacions Laborals 25 14 4,88% 6 2,09% 5 1,47%
ET en Informàtica de Gestió (pla 1997) 4 3 1,05% 0 0,00% 1 0,29%
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ET en Informàtica de Sistemes (pla 1997) 5 2 0,70% 2 0,70% 1 0,29%
Treball Social (pla 1998) 19 9 3,14% 9 3,14% 1 0,29%
ET de Telecomunicació, esp. en Telemàtica (pla 1 1 1 0,35% 0 0,00% 0 0,00%
Diplomatura de Turisme (pla 1998) 27 13 4,53% 11 3,83% 3 0,88%

Total 340 182 63,41% 105 36,59% 53 15,59%
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4.5 Campus Extens

SUMARI

1. Estadístiques generals
2. Avaluació dels objectius del projecte Campus Extens del curs 2001-2002: 

a) Optimitzar la gestió dels recursos 
b) Distribuir la informació
c) Formar el professorat i donar-li suport 
d) Implementar el projecte des del punt de vista tècnic i psicopedagògic

3. Objectius per al proper curs 

Introducció
La nostra intenció en aquest breu informe és comentar què és el que s’ha fet a Campus Extens
durant el curs 2001-2002, així com comentar les propostes de futur. 

1. Estadístiques generals
Només es troben representades aquí algunes de les dades que trobam més significatives del
projecte. Hem agafat, com a exemple, el darrer quadrimestre que tenim totalment analitzat. 

Taula 1. Estadístiques més significatives (segon quadrimestre)

Curs Nombre de
cursos-grup de

grau

Nombre de
professorat de

Campus
Extens

Nombre
d’alumnes
matriculats

Nombre de
visites de
l'alumnat

Percentatge
d’alumnat amb

algun accés

Mitjana de
visites per
alumne/a

2000-01 148 112 5.981 56.622 57,5% 9,4
2001-02 200 170 6.932 112.430 67,1% 16,21

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

Curs Campus Illes Campus Palma Campus
Experimental

Campus Itinerants

2001-02 46 (23%) 100 (50%) 27 (13,5%) 27 (13,5%)

A les dues taules anteriors es pot comprovar, bàsicament, que gairebé un 70% de l'alumnat que
està matriculat en alguna assignatura de Campus Extens accedeix als continguts que el
professorat posa al seu abast a través de la xarxa. Aquestes xifres les considerem bones, ja que
aquest curs hem incrementat aquest nombre en un 10%. Això ens fa pensar que la majoria dels
alumnes que segueixen normalment l’assignatura utilitzen Campus Extens. Ara, la feina per fer
és aconseguir que l’utilitzin més vegades i, per tant, més temps, ja que la mitjana per alumne és
del 16%. Ben cert és que s’ha augmentat en un 6,8% el nombre de vegades que els alumnes es
connecten, però pensem que una xifra més adient hauria de ser molt superior. 

En conclusió, pensem que la «salut» del projecte és bona, i que, any rere any, les estadístiques
milloren; s’incrementa el nombre d’alumnes, el nombre de professors i assignatures, i els
accessos d’ambdós. Per tant, de cada vegada hi ha una utilització més gran de les noves
tecnologies com a suport a la docència dins aquesta Universitat 
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2. Avaluació dels objectius del projecte Campus Extens del
curs 2001-02

a. Optimitzar la gestió dels recursos
Tal com vàrem comentar en aquesta memòria fa un any, al llarg del curs 2000-01 es van fer
canvis per intentar equilibrar els recursos de gestió de Campus Extens. S’havien modificat les
categories que teníem de les assignatures, a través de quatre categories: a) Campus Illes, b)
Campus Itineraris, c) Campus Palma, i d) Campus Experimental. L’experiència d’aquest curs
2001-02 ens ha permès veure que ha existit, i existeix cada vegada més, un interès important per
part del professorat per apuntar-se a la nova categoria de «Campus Experimental». I alhora
sembla que la categoria «Campus Itineraris» no ha tingut l’èxit que esperàvem, ja que els
alumnes i els professors d’aquestes assignatures no han accedit tant als materials com ens hauria
agradat. Pel que fa a les altres dues categories, «Campus Palma» i «Campus Illes», han presentat
un nombre important d’accessos depenent  de les assignatures. 

Un altre dels objectius que ens havíem plantejat es pot considerar que s’ha aconseguit: la
reordenació de la Unitat de Suport Tecnicopedagògic de Campus Extens. La distribució en cinc
unitats s’ha mostrat efectiva. La unitat de creació de material ha realitzat els materials dels
estudis de Mestre i d’Infermeria per a «Campus Illes», la unitat de Suport al Professorat ha donat
una especial atenció als professors de Palma, s’ha creat una unitat mòbil que es desplaça al propi
despatx del professor. Respecte de l’alumnat cal dir que han estat atesos tant personalment, com
telefònicament i electrònicament per la unitat d’atenció a l’alumne. La unitat de normalització ha
col·laborat en la gestió dels materials dels professors, en la maquetació d’aquests materials i n’ha
fet la traducció i normalització. Finalment, la unitat d’implementació s’ha encarregat de les
millores tècniques i pedagògiques del projecte, especialment pel que fa a l’ús de la
videoconferència. 

Amb relació als estudis que s’implanten al curs 2002-03 a les seus universitàries de Menorca i
Eivissa i Formentera, cal dir que s’ha organitzat el primer curs dels estudis d’infermeria i se n’ha
fet la majoria dels materials didàctics; també s’ha establert contacte amb el professorat de
psicopedagogia i s’ha iniciat la creació dels primers materials d’aquests estudis, que es faran en
el curs 2003-04. 

b. Distribuir la informació
Un altre dels nostres objectius era el de distribuir la informació. La creació del portal de difusió
http://campusextens.uib.es ens ha permès aconseguir aquesta fita. Gràcies al portal hem
mantingut informada la comunitat universitària de les diverses notícies i informacions més
importants pel que fa al projecte, i s’ha fet tant amb relació als alumnes com als professors, i,
fins i tot, per a qualsevol persona externa que hi estàs interessada.  

S’ha intentat també fer un fòrum de discussió electrònic per debatre els temes més importants
que afectessin el projecte, però no ha estat tan utilitzat com ens hauria agradat; per això, el curs
2002-03, intentarem donar-li la projecció que pensem que és necessària. De la mateixa manera
aquest curs passat es varen repartir, especialment entre els alumnes, fulletons explicatius sobre la
utilització de les noves tecnologies a través de Campus Extens. Aquest curs 2002-03 se’n
repartiran més, i s’ampliarà al professorat. 

c. Formar el professorat i donar-li suport 
Aquest és un punt fonamental per al desenvolupament del projecte. Per això ha augmentat de
forma nombrosa el nombre de cursos que hem realitzat, se n’han fet durant tres moments del
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curs: a l’inici, en finalitzar el 1r quadrimestre, i a final de curs. També hem realitzat cursos nous,
sobre la creació de materials, i també sobre l’ús d’estratègies didàctiques.

d. Implementar el projecte des del punt de vista tècnic i
psicopedagògic
Finalment aquest és un objectiu totalment relacionat amb el futur pedagògic i tecnològic de
Campus Extens i està molt lligat amb les innovacions que es faran en aquest sentit. Per això: 

1. Hem muntat un aula nova de videoconferència a cadascuna de les illes, amb els
equipaments més moderns del moment. 

2. Hem fet proves per a la utilització de videostreaming. De tal manera que estam preparats
per al curs 2002-03 per emetre cicles de conferències utilitzant aquesta tecnologia. 

3. S’ha millorat l’ús de la videoconferència des del punt de vista psicopedagògic.

4. Hem començat a crear una eina de creació de material perquè el professor pugui fer els
seus materials amb molta facilitat.

5. Hem canviat la forma dels materials de «Campus Illes», començant pels estudis
d’infermeria. Aquest canvi suposa la utilització d’un model tècnic i pedagògic diferent. 

6. Tenim una eina de gestió de la feina per a la utilització del nostre propi grup, que ens
permet saber en cada moment les tasques que tenim en marxa, qui n’és el responsable, i el
seu estat actual.

7. Tenim una nova base de dades d’us  intern del nostre grup per a la gestió de tots els
materials que creem, la qual ens permet saber en quina fase de producció es troba. 

En resum, es podria dir que aquest curs 2001-2002 hem intentat, especialment, posar més ordre a
la gestió de Campus Extens i millorar-ne alguns aspectes tècnics i pedagògics. Les dades ens
mostren com el projecte cada vegada té un pes més gran dins la Universitat. 

3.  Objectius per al proper curs
El futur ens demana nous canvis i reptes, així com un desenvolupament definitiu. El canvi més
important aquest curs que ara començarà serà l’aparició d’estudis de postgrau dins Campus
Extens. Aquest fet ens permetrà un camp d’actuació molt més ampli, amb possibles alumnes de
fora de les Illes. En conclusió, podem dir que el projecte ha superat la majoria d’edat. 

Pensem, però, que encara és necessari aportar més recursos perquè el projecte continuï avançant.
En aquest sentit tindrem un espai més gran per a la Unitat de Suport Tecnicopedagògic, i també
noves màquines per a les extensions de les altres illes. També esperem que la plantilla de
professionals es vagi consolidant. 

Cal esmentar que considerem molt important que la Universitat s’impliqui cada cop més en
l’obtenció de recursos, tant per als alumnes com per als professors. 

Per la nostra part, volem continuar amb les innovacions tecnològiques a les sales de
videoconferència de les tres illes, la utilització del videostreaming i la videoconferència per IP.
El disseny de nous materials didàctics més fàcils d’utilitzar. La recerca o elaboració d’eines de
creació de materials didàctics molt simples d’emprar, i també d’una eina de distribució d'aquests
que pugui ser més vàlida que l’actual. Tots aquests són objectius que s’han iniciat aquest curs,
però que han de continuar dins aquest que ara s’inicia. 



5. ACTIVITATS DE RECERCA

Entre les tasques desenvolupades pel Vicerectorat d’Investigació i Política Científica, cal
destacar:

— Es continuà incentivant la demanda de projectes de recerca, tant dels programes de la
Comissió Europea com del Pla nacional d’I+D o del Pla balear d’I+D. El resultat és que es
varen demanar cinc projectes a la Comissió Europea, cinquanta al Pla nacional i nou al Pla
balear.
— Les activitats de recerca també es varen incentivar cofinançant l’adquisició de material
inventariable en relació amb els projectes dels programes de recerca esmentats, amb els fons
destinats a la reparació i reposició del material científic i també incrementant les dotacions de
personal i de nou equipament per als serveis de suport a la recerca i dels Serveis
Cientificotècnics. També es varen donar ajuts per a l’organització de setze congressos i
reunions científiques. Així mateix el Vicerectorat d’Investigació i Política Científica va
concedir vint-i-dues 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 (cinc renovacions i tres noves). Així mateix la
Comissió d’Investigació va concedir, amb càrrec al programa de formació del professorat,
cinc-centes cinquanta ajudes tant a professors com a becaris per a assistència a congressos,
seminaris, etc., i vint-i-sis ajudes per a estades breus a l’estranger.
— El Vicerectorat d’Investigació i Política Científica, aplicant l’Acord normatiu de 23 de
setembre de 1999 pel qual es regulen els alumnes col·laboradors, va nomenar vint-i-dos
alumnes de col·laboració tipus B.
— Es va fer per primera vegada la convocatòria d’ajuts a projectes de recerca per a
professors de la UIB en la qual s’hi varen presentar vint-i-tres projectes. D’entre aquests,
onze varen essers subvencionats.
— L’Oficina de Suport a la Recerca ha continuat col·laborant amb l’OTRI-FUEIB per
facilitar la relació dels investigadors amb el món empresarial. La seva pàgina web va tenir
durant el curs acadèmic 2001-2002 prop de 15.000 consultes.
Convé destacar que, gràcies a l’esforç productiu dels diferents grups de recerca, es varen
aconseguir cinquanta projectes de recerca nous i se’n varen mantenir actius més de cent
(Comissió Europea, Pla nacional i Pla balear) dins l’any 2001. El total de recursos externs
aconseguits l’any 2001 en les diferents accions i programes supera els quatre milions cent mil
euros. L’activitat dels investigadors es va traduir en la publicació de quatre-cents tretze
llibres o capítols de llibres i cinc-cents quaranta-quatre articles en revistes científiques, més
de mil cinc-centes participacions en congressos i reunions científiques i cinquanta tesis
doctorals llegides.

5.1 PROJECTES D’INVESTIGACIÓ VIGENTS

5.1.1 Projectes de recerca en el marc de la Unió Europea, i altres accions
 Time resolved study of chlorophyll fluorescence changes induced by water-waste.
Departament de Biologia. MEDRANO GIL, Hipólito. Biologia Vegetal.
 Development and evaluation of improved fruit fly attractants in the Balearic Islands.
Departament de Biologia. ALEMANY FERRÀ, Aina; MIRANDA CHUECA, Miguel Ángel.
 Helth telematics training network. Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la
Salut. PALOU OLIVER, Andreu; ROCA SALOM, Maria Pilar; OLIVER OLIVER, Jordi.
 FARRUTX, towards a township model of environmental interpretation in saturated
touristic areas. Departament de Ciències de l’Educació. SUREDA NEGRE, Jaume.



 Safer internet for knowing and living. Departament de Ciències de l’Educació. SUREDA
NEGRE, Jaume.
 European shore platform erosion dynamics. Departament de Ciències de la Terra.
FORNÓS ASTÓ, Joan Josep.
 Articulations du tourisme international et du tourisme national dans les pays des rives sud
et est de la Méditerranée. Departament de Ciències de la Terra. SEGUÍ LLINÀS, Miquel.
 Minority newspapers to new media. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les
Arts. SERRA BUSQUETS, Sebastià.
 Viscosity solutions and their applications. Departament de Ciències Matemàtiques i
Informàtica. COLL VICENS, Bartomeu.
 Multi-site cooperative 3D design system for architecture. Departament de Ciències
Matemàtiques i Informàtica. LUO, Yuhua.
 Electronic commerce legal issues platform. Departament de Dret Privat. CAVANILLAS
MÚGICA, Santiago.
 Information network for business & employement creation. Departament de Dret Privat.
CAVANILLAS MÚGICA, Santiago.
 Study and implementation of an extra-judicial body for the settlement of consumer
disputes in the field of electronic commerce. Departament de Dret Privat. CAVANILLAS
MÚGICA, Santiago.
 Study on the implementation of Reccommendation 97/489/EC concerning transactions
carried out by electronic payment instruments and in particular the relationship between
issuer and holder. Departament de Dret Privat. MARTÍNEZ NADAL, Apol·lònia.
 Theoretical foundations of sources for gravitational wave astronomy of the next century:
synergy between supercomputer simulations and approximation techniques. Departament de
Física. BONA GARCIA, Carles.
 Autonomous inspection of subsea telecommunication cables, power cables and pipelines.
Departament de Física. CALVO IBÁÑEZ, Óscar A.
 Laboratory for distance-learning based on internet technology. Departament de Física.
GARCIA MORENO, Eugeni.
 Optical chaos communications using laser-diodes transmitters. Departament de Física.
MIRASSO SANTOS, Claudio Rubén.
 Development of an automatic analyser coupled with an integrated photocatalytic reactor
for the determination of free and complexed heavy metals in water. Departament de Química.
CERDÀ MARTIN, Víctor.
 Otholit microchemistry as a means of identifying stoks of deep-watter demersal fish.
Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). MORALES NIN, Beatriz.
 Effects of entrophicated seawater on rocky shore ecosystems studied in large litteral
mesocosm. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). DUARTE QUESADA,
Carlos.
 Prediction of the resilience and recovery of disturbed coastal communities in the tropics.
Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). DUARTE QUESADA, Carlos.
 Implementation and networking of large-scale long-term marine biodiversity research in
Europe. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA).DUARTE QUESADA, Carlos.
 Nutrients cycling and the triphic status of coastal ecosystems. Institut Mediterrani
d’Estudis Avançats (IMEDEA). DUARTE QUESADA, Carlos.
 Monitoring and managing of european seagrass beds. Institut Mediterrani d’Estudis
Avançats (IMEDEA). DUARTE QUESADA, Carlos.
 Satellite-based ocean forecasting. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA).
TINTORÉ SUBIRANA, Joaquim.



 New strategy of monitoring and management of HABs in the mediterranean sea. Institut
Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). TINTORE SUBIRANA, Joaquim.
 VCSELs for information society technology applications. Institut Mediterrani d’Estudis
Avançats (IMEDEA). SAN MIGUEL RUIBAL, Maximino.
 Quatum images. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). SAN MIGUEL
RUIBAL, Maximino.
 Modeling and testing of vertical cavity surface emitting laser arrays. Institut Mediterrani
d’Estudis Avançats (IMEDEA). SAN MIGUEL RUIBAL, Maximino.
 Effects of nutrient release from Mediterranean fish farms on benthic vegetation in coastal
ecosystems. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). DUARTE QUESADA,
Carlos.
 Exotic plant invasions: deleterious effects on mediterranean island ecosystems. Institut
Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). TRAVESET VILAGINES, Anna.
 Effects of changes in fishery discarding rates on seabird communities. Institut Mediterrani
d’Estudis Avançats (IMEDEA). ORO DE RIVAS, Daniel.
 RA-2 Tide Gauges and Buoy Deployment. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats
(IMEDEA). GOMIS BOSCH, Damià.
 Processing of information by arrays of non-linear optical solitons. Institut Mediterrani
d’Estudis Avançats (IMEDEA). BALLE MONJO, Salvador.
 Non linear and non-adiabatic magnetohydrodynamic waves in solar coronal structures.
Departament de Física. BALLESTER MORTES, Josep L.
 Interaction of magnetohydrodynamic waves and flows in astrophysical plasmas.
Departament de Física. BALLESTER MORTES, Josep L.
 Study on obesity and functional foods in Europe. Departament de Biologia Fonamental i
Ciències de la Salut. PALOU OLIVER, Andreu.
 Body weight and energy expenditure. Functional food and nutrition technology.
Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. PALOU OLIVER, Andreu.
 Wavelength scale photonic components for telecommunications. Institut Mediterrani
d’Estudis Avançats (IMEDEA). SAN MIGUEL RUIBAL, Maximino.
 Semiconductor devices for signal processing. Departament de Física. BALLE MONJO,
Salvador.
 Electronic conference on Marine Biodiversity in Europe. Institut Mediterrani d'Estudis
Avançats (IMEDEA). DUARTE QUESADA, Carlos.
 Quantum information processing & communications network of excellence. Institut
Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). SAN MIGUEL RUIBAL, Maximino.
 Desarrollo de métodos automáticos para la especiación de compuestos nitrogenados y
fosforados. aplicación al análisis de aguas residuales. Departament de Química. CERDÀ
MARTÍN, Víctor.

5.1.2 Projectes finançatats pel Govern espanyol i el Govern de la Illes Balears

Departament de Biologia
 Mecanismos adaptativos de la raíz al estrés iónico. Departament de Biologia. CABOT
BIBILONI, Catalina.
 Análisis genético a nivel de STRs y secuenciación de la región I del mtDNA. Aplicación
de la evolución de las poblaciones chueta y balear y a la genética de la otoesclerosis y la
miopía. Departament de Biologia. RAMON JUANPERE, Misericòrdia.
 El estado ecológico de los ríos temporales en ambientes insulares. Departament de
Biologia. MOYÀ NIELL, Gabriel.



 Estudio farmacológico y molecular del efecto del ácido oleico sobre la estructura y
función de membranas celulares y evaluación de su utilización clínico-farmacológica en
pacientes con diversos procesos tumorales. Departament de Biologia. ESCRIBÁ RUIZ,
Pablo Vicente.
 Estudio del efecto de fármacos opiáceos sobre la viabilidad neuronal y su relación con el
desarrollo de la tolerancia al efecto antinociceptivo. Departament de Biologia. OLMOS
BONAFÈ, Gabriel.
 Modulación farmacológica de la presión arterial mediante lípidos que alteran la
estructura de la membrana. Departament de Biologia. ESCRIBÁ RUIZ, Pablo Vicente.
 Dinámica de los haplotipos mitocondriales en poblaciones naturales de Drosophila
subobscura: aspectos genético-poblacionales, ecológicos y moleculares. Departament de
Biologia. CASTRO OCÓN, José Aurelio.
 Taxonomía, filogenia y ecología de Salinibacter. Departament de Biologia. ROSSELLÓ
MORA, Ramon.
 Análisis molecular de comunidades microbianas y teledetección, dos apuestas de futuro
en la detección de contaminación y en la gestión de aguas territoriales. Departament de
Biologia. BOSCH ZARAGOZA, Rafael.
 Estructura poblacional y variabilidad genética en coleópteros endémicos de las islas
Canarias pertenecientes a diferentes ambientes. Departament de Biologia. JUAN CLAR,
Carles.
 Biología y regulación por opiáceos de receptores para imidazolinas. Departament de
Biologia. GARCÍA SEVILLA, Jesús A.
 Selección de especies leñosas y diseños de rehabilitación paisajística de riberas para la
depuración de aguas residuales. Departament de Biologia. MARTÍNEZ TABERNER,
Antoni.
 Exclusión, detoxificación y compartimentación como mecanismos básicos de resistencia
al estrés iónico en las plantas. Departament de Biologia. CABOT BIBILONI, Catalina.
 Utilización de indicadores fisiológicos para la aplicación del riego en vid: regulación de
la fotosíntesis y del reparto de asimilados y efectos de la calidad del fruto. Departament de
Biologia. MEDRANO GIL, Hipólito.
 Estado ecológico de los ríos mediterráneos en ambientes insulares. Regionalización
ecológico, estaciones de referencia y métodos predictivos de evaluación de calidad.
Departament de Biologia. MOYÀ NIELL, Gabriel.
 Evolución de las especies vegetales y efectos de la fragmentación en las islas
continentales: aspectos ecológicos y funcionales. Departament de Biologia. MUS
AMÉZQUITA, Maurici.
 Selección clonal y saneamiento de variedades de vid de Baleares. Departament de
Biologia. MEDRANO GIL, Hipólito.
 Receptores de imidazolinas y adrenoceptores alfa-2 en el SNC. Caracterización
bioquímica y molecular, y modulación fisio-farmacológica y patológica. Departament de
Biologia. ESCRIBÁ RUIZ, Pablo Vicente.
 Evaluación del análisis del óxido nítrico exhalado para la monitorización de las
infecciones bacterianas en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
Departament de Biologia. ALBERTÍ SERRANO, Sebastià.
 Regulación de la expresión de cápsula y su relación con la respuesta inmunitaria en las
infecciones respiratorias causadas por Streptococcus pneumoniae y Klebsiella pneumoniae.
Departament de Biologia. ALBERTÍ SERRANO, Sebastià.
 Sistemática, ecología y evolución de Pseudomonas stutzeri. Departament de Biologia.
LALUCAT JO, Jordi.



 Aplicació de les noves tecnologies a l’ensenyament de la Biologia Molecular a la UIB.
Departament de Biologia. BENEDÍ BENITO, Vicente Javier.
 Possibilitats tecnològiques d’aprofitament de l’efluent de les indústries formatgeres de
Balears (lactosuero) com a estratègia de depuració. Departament de Biologia. BOSCH
ZARAGOZA, Rafael.
 Estudi del procés de compostatge i de la qualitat del compost. Departament de Biologia.
LALUCAT JO, Jordi

Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
 Regulación por nutrientes de la termogénesis y genes relacionados con la obesidad.
Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. PALOU OLIVER, Andreu.
 Aplicación de las técnicas de análisis espectral y no lineal de series temporales al estudio
de la evolución del sueño y la regulación cardiorespiratoria. Departament de Biologia
Fonamental i Ciències de la Salut. RIAL PLANAS, Rubén Víctor.
 Bases genético-moleculares de la regulación del peso corporal y la obesidad.
Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. PALOU OLIVER, Andreu.
 Efecto termogenético de nutrientes en el control del peso corporal. Departament de
Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. SERRA VICH, Francesca.
 Caracterización del sistema de la leptina en el tracto gastrointestinal. Departament de
Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. PICÓ SEGURA, Catalina.
 Dimorfismo sexual en la regulación adrenérgica de la termogénesis. Departament de
Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. ROCA SALOM, Maria Pilar.
 Cambios termogenéticos durante la biogénesis y desarrollo mitocondrial. Departament de
Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. GARCÍA PALMER, Francisco José.
 Regulación termogenética a nivel mitocondrial. Departament de Biologia Fonamental i
Ciències de la Salut. GIANOTTI BAUZÀ, Magdalena.
 Aproximación molecular a la obesidad. Departament de Biologia Fonamental i Ciències
de la Salut. PALOU OLIVER, Andreu.
 Influencia de la ingesta de nutrientes antioxidantes sobre el estado inmunológico, el
rendimiento, y la salud de los deportistas de élite de las actividades subacuáticas.
Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. PONS BIESCAS, Antoni.

Departament de Ciències de l’Educació
 Diseño e implementación de un dispositivo metodológico para sistemas de enseñanza
flexible mediante aplicaciones y servicios telemáticos. Departament de Ciències de
l’Educació. SALINAS IBAÑEZ, Jesús.
 Análisis y optimización de los itinerarios formativos para favorecer la calidad de vida de
las personas con discapacidad. Departament de Ciències de l’Educació. MUNTANER
GUASP, Joan Jordi.
 Asociaciones juveniles, educación y socialización (1900-1976). Un estudio comparativo
entre Cataluña, Valencia y Baleares. Departament de Ciències de l’Educació. SUREDA
GARCIA, Bernat.

Departament de Ciències de la Terra
 Análisis comparativo entre las unidades básicas de acreción en depósitos carbonatados
del cretácico, paleógeno, mioceno y plioceno; arquitectura de facies en función de cambios,
producción, sedimento, acomodación. Departament de Ciències de la Terra. POMAR
GOMÀ, Lluís.



 El karst y la morfogénesis litoral en las islas Baleares y la costa valenciana: su relación
con las oscilaciones del nivel marino a lo largo del Cuaternario. Departament de Ciències de
la Terra. FORNÓS ASTÓ, Joan Josep.
 Cambio rural y productivismo. Las repercusiones de la reforma de la PAC de 1992 en las
islas Baleares. Departament de Ciències de la Terra. SALVÀ TOMÀS, Pere A.
 Análisis de la variabilidad espacial y temporal en la ocurrencia de fenómenos térmicos
extremos en las islas Baleares. Departament de Ciències de la Terra. LAITA RUIZ DE
ASÚA, M. Mercedes.
 Análisis comparativo entre plataformas carbonatadas: la arquitectura de facies en
función de los campos de producción de sedimento y de acomodación. Departament de
Ciències de la Terra. POMAR GOMÀ, Lluís.
 Caracterización hidrológica y transporte de sedimentos bajo diferentes usos del suelo en
la cuenca del torrent de na Borges (Mallorca). Departament de Ciències de la Terra.
GARCÍA GARCÍA, Celso.
 Análisis de la irregularidad pluviométrica a diferentes escalas temporales en la península
ibérica y Baleares, y sus conexiones regionales. Departament de Ciències de la Terra.
GRIMALT GELABERT, Miquel.
 Gestión turística del patrimonio natural y cultural, y desarrollo local en espacios de
interior en las Islas Baleares. Departament de Ciències de la Terra. BLÀZQUEZ SALOM,
Macià.
 Disseny i implementació d’una SIG per a la gestió i planificació del transport escolar de
Balears. Departament de Ciències de la Terra. SEGUÍ PONS, Joana Maria.

Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
 El reinado de Felipe II en Mallorca. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les
Arts. JUAN VIDAL, Josep.
 El asociacionismo en las islas Baleares y sus publicaciones periódicas (1887-1983).
Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts. SERRA BUSQUETS, Sebastià.
 Política municipal y servicios sociales. Análisis comparado de núcleos urbanos y rurales,
1850-1936. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts. MOLL BLANES,
Isabel.
 La arquitectura del ocio. La incidencia del fenómeno turístico en la arquitectura y
urbanismo de las islas Baleares. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.
SEGUÍ AZNAR, Miquel.
 Vivir en Mallorca medieval: documentación iconográfica. Departament de Ciències
Històriques i Teoria de les Arts. BARCELÓ CRESPÍ, Maria.
 Bases para una sistematización de las fuentes documentales y gráficas para el estudio de
la historia de las artes plásticas y de la fotografía en Baleares entre 1890 y 1980.
Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts. CANTARELLAS CAMPS,
Catalina.
 Sociedades prehistóricas y cambio paleoecológico en ecosistemas insulares. El
paradigma balear. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts. GUERRERO
AYUSO, Víctor Manuel.
 Imaginería y retablo en Mallorca (época medieval y moderna). Bases científico-técnicas
para su conservación. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts. GAMBÚS
SAIZ, Mercè.
 La Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Baleares (1844-1987).
Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts. MORATA SOCIAS, Josep.



Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica
 DREAMS: Demostrador de red ATM móvil con acceso SDMA. Departament de Ciències
Matemàtiques i Informàtica. FEMENIES NADAL, Guillem.
 Propuesta y análisis de las especificaciones de CORBA en tiempo real. Departament de
Ciències Matemàtiques i Informàtica. PUIGJANER TREPAT, Ramon.
 Un sistema de modelización, análisis y simulación del cuerpo humano. Departament de
Ciències Matemàtiques i Informàtica. PERALES LÓPEZ, Francisco José.
 Modelos para el análisis de imágenes: análisis del movimiento, imágenes en color y
aplicaciones médicas. Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica. COLL
VICENS, Bartomeu.
 Estudio y desarrollo de un vehículo autónomo submarino. Departament de Ciències
Matemàtiques i Informàtica. OLIVER CODINA, Gabriel.
 Modelos formales y lógicos en computación biomolecular. Departament de Ciències
Matemàtiques i Informàtica. ROSSELLÓ LLOMPART, Francesc A.
 Mortalidad infantil y condiciones de vida en las Baleares (1876-1936). Departament de
Ciències Matemàtiques i Informàtica. BUJOSA HOMAR, Francesc.
 Funciones de agregación y ecuaciones funcionales. Estudio teórico y aplicaciones a la
fusión de información. Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica. MAYOR
FORTEZA, Gaspar.
 Análisis y síntesis del movimiento humano mediante técnicas de visión y animación por
ordenador. Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica. PERALES LÓPEZ,
Francisco José.
 Plataformas de experimentación en robótica submarina. Departament de Ciències
Matemàtiques i Informàtica. OLIVER CODINA, Gabriel.
 Demostrador adaptativo reconfigurable de un WLAN para entornos interiores.
Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica. FEMENIES NADAL, Guillem.
 Análisis de las prestaciones de los entornos web. Departament de Ciències Matemàtiques
i Informàtica. PUIGJANER TREPAT, Ramon.

Departament de Dret Privat
 Aspectos jurídicos de la seguridad en el comercio electrónico; en particular, estudio de la
firma electrónica y las autoridades de certificación. Departament de Dret Privat.
MARTÍNEZ NADAL, Apol·lònia.
 Derecho concursal español. Situación actual y reforma. Departament de Dret Privat.
ALCOVER GARAU, Guillem.
 La reforma de la justicia civil. Incidencia en los procesos de otros órdenes
jurisdiccionales. Estudios preparatorios para su aplicación. Departament de Dret Privat.
TAPIA FERNÁNDEZ, Isabel.
 La protección de los consumidores en los contratos de alojamiento turístico. Departament
de Dret Privat. COCA PAYERAS, Miquel.
 La adaptación del derecho de familia propio de las islas Baleares a la nueva realidad
social. Departament de Dret Privat. FERRER VANRELL, M. Pilar.
 La protección del turista como consumidor. Departament de Dret Privat. TORRES
LANA, José Ángel.

Departament de Dret Públic
 Propiedad intelectual, propiedad industrial y nuevas tecnologías en el ámbito jurídico
penal. Departament de Dret Públic. QUINTERO OLIVARES, Gonzalo.



Departament d’Economia i Empresa
 El gobierno de la empresa. Implicaciones para la competitividad de la empresa española.
Departament d’Economia i Empresa. LOZANO ARNICA, Gonzalo.
 La estimación del valor económico de los atributos ambientales, a partir del mercado
inmobiliario, para la correcta definición de indicadores de sostenibilidad de una área
turística. Departament d’Economia i Empresa. AGUILÓ PÉREZ, Eugeni.
 Estructura organizativa y gobierno de la empresa española. Departament d'Economia i
Empresa. CRESPÍ CLADERA, Rafael.
 Estructura contractual i qualitat de gestió mediambiental. Implicacions per a la
competitivitat de la indústria hotelera balear. Departament d’Economia i Empresa. CRESPÍ
CLADERA, Rafael.
 Aplicació dels sistemes de gestió i de comptabilitat medi ambientals al sector turístic.
Departament d’Economia i Empresa. SOCIAS SALVÀ, Antoni.
 Estimació de la demanda dels atributs ambientals que sustenten les activitats turístiques
d’allotjament. Departament d’Economia i Empresa. AGUILÓ PÉREZ, Eugeni.
 Models de creixement sostenible i problemes de transició a l’economia de les illes
Balears. Departament d’Economia i Empresa. REY-MAQUIEIRA PALMER, Javier.

Departament de Fiolologia Catalana i Lingüística General
 Edición del Llibre de Déu, de Ramon Llull. Departament de Filologia Catalana i
Lingüística General. ROSSELLÓ BOVER, Pere.
 Análisis y edición del Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana (1901-1936).
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. DOLS SALAS, Nicolau.

Departament de Filologia Espanyola, Llatina i Moderna
 Los libros de emblemas de Francisco Garau (S.J.): investigación intertextual y creación
de una aplicación en CD-ROM para su estudio analítico. Departament de Filologia
Espanyola, Moderna i Llatina. BERNAT VISTARINI, Antonio.
 Estudio y edición crítica de las obras teatrales inéditas de Diego de Torres Villarroel
(Salamanca, 1694-1770). Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina. GARAU
AMENGUAL, Jaume.

Departament de Filosofia i Treball Social
 Estudio interdisciplinar de rasgos funcionales del grado humano. Aspectos sistemáticos.
Departament de Filosofia i Treball Social. CELA CONDE, Camilo José.
 La justicia, las transformaciones sociales y los límites del Estado del Bienestar: políticas
públicas, mercado de trabajo, exclusión social y sostenibilidad. Departament de Filosofia i
Treball Social. RIUTORT SERRA, Bernat.
 Ciencia reguladora y riesgos tecnológicos. Departament de Filosofia i Treball Social.
LUJÁN LÓPEZ, José Luis.

Departament de Física
 Métodos analítico-numéricos en relatividad computacional. Departament de Física.
BONA GARCIA, Carles.
 Desarrollo de técnicas avanzadas de verificación para circuitos digitales submicrónicos.
Departament de Física. SEGURA FUSTER, Jaume Agapit.
 Sistemas cuánticos de muchos cuerpos: fermiones y bosones. Departament de Física.
CASAS AMETLLER, Montserrat.



 Caracterización de aleaciones con memoria de forma producidas por solidificación
rápida (‘melt-spinning’). Departament de Física. CESARI ALIBERCH, Eduard.
 Herramientas para el desarrollo del test en circuitos integrados mixtos
analógicos/digitales. Departament de Física. GARCIA MORENO, Eugeni.
 Frecuencia e intensidad de lluvias fuertes en un clima modificado en zona mediterránea
española. Departament de Física. RAMIS NOGUERA, Climent.
 Sismología de la corona solar y actividad solar. Departament de Física. BALLESTER
MORTES, Josep Lluís.
 Desarrollo de nuevas aleaciones de memoria de forma con elevadas temperaturas de
transformación. Mejora de procesos de obtención y procesado: prototipos industriales.
Departament de Física. PONS MORRO, Jaume.
 Radiación gravitatoria en sistemas relativistas axialmente simétricos. Un estudio
analítico-numérico. Departament de Física. CAROT GINER, Jaume Jesús.
 Sincronización en sistemas físicos y biológicos. Departament de Física. TORAL
GARCÉS, Raúl.

Departament de Psicologia
 Análisis de las características psicosociales que diferencian a maltratadores (en los casos
de violencia doméstica) de no maltratadores. Departament de Psicologia. BOSCH FIOL,
Esperança.
 Variables predictoras de la eficacia de un tratamiento de exposición asistida por
ordenador en el tratamiento del miedo a volar. Departament de Psicologia. BORNAS
AGUSTÍ, F. Xavier.
 Análisis del trabajo emocional y su influencia sobre el burnout de los empleados y las
evaluaciones de los usuarios. Departament de Psicologia. MANASSERO MAS, M. Antònia.
 Estudio interdisciplinar de rasgos funcionales del grado humano. Estudio experimental
de los correlatos cerebrales de los rasgos funcionales de conducta moral, capacidad estética
y lenguaje metafórico. Departament de Psicologia. MARTY BROQUET, Gisèle.
 Estudio de la prevalencia de la hiperactividad en edad escolar. Departament de
Psicologia. SERVERA BARCELÓ, Mateu.
 Factores cognitivos y aptitudinales con el consumo de alimentos en la población infantil
de 10 a 14 años. Departament de Psicologia. PICH SOLÉ, Jordi.
 Redes neuronales artificiales aplicadas al análisis transversal y longitudinal en el campo
de las conductas adictivas. Departament de Psicologia. PALMER POL, Alfons Lluís.
 Evaluación psicofisiológica de la sensibilización central en el dolor crónico y su
influencia sobre el procesamiento emocional y cognitivo. Departament de Psicologia.
MONTOYA JIMÉNEZ, Pedro.
 Evaluación de los factores psicosociales y su influencia sobre las mujeres sometidas a
tratamientos de infertilidad. Construcción y validación de programas de intervención para la
reducción de su impacto en dichas mujeres y en sus parejas. Departament de Psicologia.
PÉREZ PAREJA, F. Javier.

Departament de Química
 Preparación y caracterización de óxidos metálicos de porosidad controlada. Departament
de Química. OTERO AREAN, Carlos.
 Estudios sobre litiasis renal: mecanismos de formación de cálculos. Departament de
Química. GRASES FREIXEDAS, Felicià.
 Estudios en química supramolecular: reconocimiento molecular, quimiosensores y
autoensamblaje. Departament de Química. BALLESTER BALAGUER, Pau.



 Complejos de metales de transición con moléculas que presentan actividad biológica y/o
farmacológica. Departament de Química. TERRON HOMAR, Àngel.
 Desarrollo y mejora de nuevos métodos automáticos robustos y sensibles para el control
de parámetros de interés ambiental. Departament de Química. ESTELA RIPOLL, Josep
Manuel.
 Estudio químico-físico de la inactivación de serin-enzimas por antibióticos beta-
lactámicos. Departament de Química. MUÑOZ IZQUIERDO, Francisco.
 Estudio químico-físico de las reacciones de condensación de piridoxamina (piridorina)
con cetoácidos y azúcares, su aplicación al estudio de enzimas PMP-dependientes y a la
inhibición de la glicación no enzimática de proteínas. Departament de Química. DONOSO
PARDO, Josefa.
 Desarrollo del análisis por inyección en flujo multijeringa. Aplicación a la determinación
de parámetros ambientales. Departament de Química. CERDÀ MARTÍN, Víctor.
 Contribución a la valorización de productos resultantes de la incineración de residuos
sólidos urbanos. Departament de Química. FORTEZA COLL, Rafael A.
 Catalizadores enantioselectivos de base lantanida para síntesis orgánica. Departament de
Química. SAÁ RODRÍGUEZ, José Manuel.
 Estimació de l’aromaticitat en derivats d’àcids oxocarbònics. Departament de Química.
DEYÀ SERRA, Pere M.
 Estudi relatiu al risc per a la salut humana de l’aplicació de PVC a obres de construcció
de vivendes. Departament de Química. COSTA TORRES, Antoni.
 Incorporació de les noves tecnologies de la comunicació a l’ensenyament universitari de
la química orgànica assistida amb tècniques multimèdia. Departament de Química.
BALLESTER BALAGUER, Pau.

IMEDEA
 Variabilidad oceánica de alta frecuencia y sus implicaciones en el transporte de
propiedades físicas biológicas. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA).
HERNÁNDEZ GARCÍA, Emili.
 Factores ecológicos y fisiológicos que influyen en la distribución y abundancia de plantas
endémicas amenazadas de las islas Baleares. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats
(IMEDEA). TRAVESET VILAGINÉS, Anna Maria.
 Análisis de la evolución y extinción de Myotragus balearicus Bate 1909 (Artiodactyla:
Caprinae). Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). ALCOVER TOMÀS, Josep
Antoni.
 Dinámica no lineal y estocástica en sistemas extendidos. Departament de Física. TORAL
GARCÉS, Raúl.
 Cooperación y fenómenos no lineales en sistemas complejos extendidos. Institut
Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). SAN MIGUEL RUIBAL, Maximino.
 Adaptaciones fisiológicas de los peces de hielo (Channichthydae) durante el desarrollo,
con especial referencia a la expresión y actividad de la forma inducible de óxido nítrico
sintasa. Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA). MORALES NIN, Beatriu.
 Flujo de carbono en la región canaria: determinación de balances locales y estructura
trófica. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). AGUSTÍ REQUENA, Susana.
 Aislamiento geográfico y exclusión competitiva en la filogenia, y la evolución de ciertos
géneros de coleopteros. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). PETITPIERRE
VALL, Eduard.



 Flora micológica (hifomicetos) en ambientes naturales terrestres y acuáticos del área
íbero-balear. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). DESCALS CALLISEN,
Enric.
 Investigaciones aplicadas al programa de conservación de la gaviota de Audouin: los
efectos de los depredadores terrestres en la ecología y la dinámica de sus poblaciones.
Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). ORO DE RIVAS, Daniel.
 Estímulo experimental de la producción antártica costera. Institut Mediterrani d’Estudis
Avançats (IMEDEA). AGUSTÍ REQUENA, Susana.
 Métodos moleculares para la detección de fraudes en aditivos alimentarios. Departament
de Biologia-IMEDEA. BENEDÍ BENITO, Vicente Javier.
 Detección molecular de los aditivos alimentarios E410, E412 y E417 en alimentos.
Departament de Biologia-IMEDEA. Edifici Guillem Colom Casasnovas. BENEDÍ BENITO,
Vicente Javier.
 Procesos de transporte, campos de velocidades y análisis de estructuras oceánicas
mediante imágenes de satélite. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA).
HERNÁNDEZ GARCÍA, Emilio.
 Caracterización de mecanismos de resistencia a antibióticos en Klebsiella pneumoniae
debido a alteraciones en la permeabilidad. Institut Mediterrani d'Estudis Avançats
(IMEDEA). BENEDÍ BENITO, Vicente J.
 Biodiversidad marina en ambientes costeros extremos: prospección faunística de las
cuevas anquialinas de las Baleares, Canarias, y Levante Ibérico. Institut Mediterrani
d’Estudis Avançats (IMEDEA). JAUME LLABRÉS, Damià.
 Sistema de monitorización y gestión de emisarios submarinos. Institut Mediterrani
d’Estudis Avançats (IMEDEA). TINTORÉ SUBIRANA, Joaquim.



5.2. TESIS DOCTORALS DIPOSITADES EL CURS 2001-2002

— Antoni Llull Gilet, Contabilidad medioambiental y desarrollo sostenible en el sector
turístico, Departament d’Economia i Empresa. Director: Antoni Socias Salvà.
— Víctor Homar Santaner, Synoptic and mesoscale study of Western Mediterranean severe
weather events through numerical simulation: application of factors separation and PV
inversion techniques, Departament de Física. Director: Climent Ramis Noguera.
— Anselm Maria Martínez Cañellas, El incumplimiento esencial del contrato de
compraventa internacional de mercaderías, Departament de Dret Privat. Director: Guillem
Alcover Garau.
— David Quiñonero Santiago, Estudio teórico del reconocimiento molecular de cationes
amonio mediante receptores basados en unidades de escuaramidas, Departament de
Química. Directors: Pere Deyà Serra i Antoni Frontera Beccaria.
— Jaume Rosselló Mir, Estudi de laboratori sobre la influència de baixes taxes
d’alcoholèmia en l’execució de tres tasques d’atenció visual: implicacions per a la seguretat
viària, Departament Psicologia. Directors: Luis Montoro i Jordi Pich Solé.
— Joan Vidal Puigserver, Factors de risc de recidiva hemorràgica en els pacients amb
úlcera pèptica gàstrica o duodenal, Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la
Salut. Director: Antoni Obrador Adrover.
— Julio Iglesias Alzueta, Estudio de apoptosis en sub-poblaciones celulares de enfermos con
immunodeficiencia variable común (IVC). Implicación de las moléculas Fas y Bcl-2,
Departament de Biologia. Directora: Núria Matamoros Florit.
— Catalina Pilar Llull Darder, Ús dels ultrasons de senyal per a l’avaluació de les
característiques texturals i de composició de productes carnis crus curats: aplicació a la
sobrassada de Mallorca, Departament de Química. Directors: Susana Simal Florindo i
Antoni Femenia Marroig.
— Rubén Santamarta Martínez, Caracterización de aleaciones base Ni-Ti producidas por
solidificación rápida (Melt-Spinning), Departament de Física. Directors: Eduard Cesari
Aliberch i Jaume Pons Morro.
— Antònia Paniza Fullana, Contratación a distancia y defensa de los consumidores,
Departament de Dret Privat. Director: José Ángel Torres Lana.
— Hugo Quiroga, La estabilidad de la democracia en la Argentina. Legitimidad política y
legitimidad de la moneda, Departament de Filosofia. Director: Bernat Riutort Serra.
— Josep Lluís Rosselló Sanz, Power and timing modeling of submicron CMOS gates,
Departament de Física. Director: Jaume Segura Fuster.
— M. Dolores Álvarez Díaz, Mecanismos implicados en la patogenia de Klebsiella,
Departament de Biologia. Directors: Javier Benedí Benito i Sebastià Albertí Serrano.
— Francesca Negre Bennàssar, Tecnologies de la informació i la comunicació i paràlisi
cerebral infantil: Procés d’introducció i organització del Departament de TIC en un centre
per a persones amb paràlisi cerebral infantil, Departament de Ciències de l’Educació.
Director: Jesús Salinas Ibáñez.
— Manuel Miró Lladó, Desarrollo de métodos automáticos de extracción y
preconcentración en flujo aplicados en la determinación de contaminantes ambientales,
Departament de Química. Directors: Víctor Cerdà Martín i José Manuel Estela Ripoll.
— M. Pilar Guix Aguado, Hemocromatosis hereditaria en las Islas Baleares. Estudio
genético, poblacional y clínico, Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut.
Directors: José Aurelio Castro Ocón i Antoni Obrador.
— Ricardo Navarro Gómez, El arancel de los funcionarios públicos: un estudio de Derecho,
Departament de Dret Públic. Directora: Victoria Eugenia Combarros Villanueva.



— Margalida Capellà Roig, Tipificació internacional dels crims contra la humanitat,
Departament de Dret Públic. Directora: Rosario Huesa Vinaixa.
— Catalina Mayol Serra, Dinàmica no lineal de sistemes làser: potencials de Lyapunov i
diagrames de bifurcacions, Departament de Física. Directors: Raúl Toral Garcés i Claudio
Mirasso Santos.
— Antoni Mayol Pou, Teràpia facilitada per animals de companyia en pacients psicòtics
greument deteriorats, Departament de Psicologia. Directors: Francisco Javier Pérez Pareja i
Enric Munar Roca.
— Jaume Suñer Llabrés, Funcions d’agregació multidimensionals, Departament de Ciències
Matemàtiques i Informàtica. Director: Gaspar Mayor Forteza.
— Ramon Molina de Dios, Treball, salaris i cost de la vida (Mallorca 1860-1936),
Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts. Director: Carles Manera Erbina.
— Francesc Bibiloni Febrer, Coooperació, racionalitat i conflictes: anàlisi sociològica i
filosòfica del dilema del presoner a Jon Elster, Departament de Filosofia. Director: Bartomeu
Mulet Trobat.
— Jaume Rosselló Nadal, Anàlisi dels models de predicció de la demanda turística: una
aplicació per al cas de Balears, Departament d’Economia i Empresa. Directors: Eugeni
Aguiló Pérez i Antoni Riera Font.
— Begoña de la Iglesia Mayol, De les dificultats d’aprenentatge a les dificultats en el procés
d’ensenyament-aprenentatge, Departament de Ciències de l’Educació. Directors: Eduard
Rigo Carratalà i  M. Rosa Rosselló Ramon.
— Melcior Riera Jaume, Adherència als fàrmacs antiretrovirals. Fiabilitat dels mètodes
indirectes comparats amb mètodes directes de monitorització de fàrmacs. Variables
relacionades amb una mala adherència, Departament de Biologia Fonamental i Ciències de
la Salut. Director: Enric Benito.
— Isabel Garcia Jaraquemada, Mediodía de Jon Juaristi, Departament de Filologia
Espanyola, Moderna i Llatina. Director: Francisco Díaz de Castro.
— Vicenç Joan Calafell Ferrà, Las relaciones entre comunidades autónomas: posibilidades y
limitaciones en el sistema constitucional español, Departament de Dret Públic. Director: Joan
Oliver Araujo.
— Christophe Brach-Papa, Analyse fluorimétrique de l’aluminium dans les eaux de
consommation; développements méthodologiques spécifiques adaptés à l’automatisation,
Departament de Química. Directors: Víctor Cerdà Martín, Joan Estela Ripoll i F. Theraulaz.
— Graciela de Armas Bermúdez, Desarrollo de técnicas en flujo con detección fluorimétrica
y su aplicación a la determinación de diversos parámetros de interés ambiental,
Departament de Química. Directors: Víctor Cerdà Martín i Joan Estela Ripoll.
— M. Rosa Julià Benique, Antígens de Pseudomonas Aeruginosa que estimulen els limfòcits
Tγδ. Paper d’aquestes cèl·lules en la fibrosi cística, Departament de Biologia. Directora:
Núria Matamoros Florit.
— Ricard Alberich Martí, Pushout de homomorfismos parciales de álgebras, Departament
de Ciències Matemàtiques i Informàtica. Director: Francesc Rosselló Llompart.
— Felio José Bauzà Martorell, Procedimiento administrativo electrónico, Departament de
Dret Públic. Director: Avel·lí Blasco Esteve.
— Carme Tomàs Mas, Aplicació dels STR a l’estudi de la població humana de les Illes
Balears i a l’anàlisi de lligaments de la miopia i el trastorn bipolar, Departament de
Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. Directors: Misericòrdia Ramon Juanpere i José
Aurelio Castro Ocón.
— José A. Cañabate Vecina, Les organitzacions juvenils del règim franquista: 1937-1960.
Antecedents, trajectòria general i trajectòria a les Balears, Departament de Ciències
Històriques i Teoria de les Arts. Director: Miquel Duran Pastor.



— Bartomeu Estrany Bonnín, Sistema de posicionamiento electrooculográfico con reajuste
interactivo, Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica. Directors: Alexandre
Garcia Mas i Llorenç Valverde Garcia.
— Pedro Rodríguez López, La responsabilidad civil hospitalaria: la responsabilidad
patrimonial de la Administración Pública Sanitaria, Departament de Dret Privat. Director:
Santiago Cavanillas Múgica.
— Juan José Montaño Montero, Redes neuronales artificiales aplicadas al análisis de datos,
Departament de Psicologia. Director: Alfons Palmer Pol.
— Eva Sintes Elvelin, Red trófica microbiana en ecosistemas litorales de Baleares:
Estructura y funcionamiento, Departament de Biologia. Directors: Gabriel Moyà Niell i
Guillem Ramon Pérez de Rada.
— Pere J. Tauler Riera, Interaccions de les defenses antioxidants en situacions d’estrès
oxidatiu i la seva prevenció, Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut.
Director: Antoni Pons Biescas.
— Antònia Barceló Bennàssar, Enfermedad cardiovascular en pacientes con síndrome de
apneas del sueño. Mecanismos fisiopatológicos, Departament de Biologia Fonamental i
Ciències de la Salut. Director: Àlvar Agustí.
— Jaume Terradas Calafell, Oscillations in solar coronal structures: data analysis and
modelling, Departament de Física. Directors: Ramon Oliver Herrero i Josep Lluís Ballester
Mortes.
— Javier Lozano Ibáñez, Crecimiento económico con restricciones medioambientales en
economías turísticas, Departament d’Economia i Empresa. Directors: Javier Rey-Maquieira
Palmer i Carlos Mario Gómez Gómez.
— M. José Abasolo Guerrero, Bitree geométrico-texturado (BGT) modelo multiresolución de
datos de topografía y textura mediante wavelets, Departament de Ciències Matemàtiques i
Informàtica. Director: Francisco Perales López.
— Maria Pons Suau, Estudis sobre la biologia de la reproducció de les brolles i de les
timonedes (Rosmarinion officinalis Br. Bl. et molinier 1934) de les Pitiüses, Departament de
Biologia. Directors: Lleonard Llorens Garcia i Llorenç Gil Vives.
— Manfreire Henrique Martínez, El diseño moderno del arquitecto Lina Bo Bardi (1914-
1992), Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts. Directora: Catalina
Cantarellas Camps.
— Víctor Eduardo Sevilla Unda, Relaciones socioambientales y recursos geoeconómicos en
la parte central de Baja California Sur, México, Departament de Ciències de la Terra.
Directors: Macià Blázquez Salom i Luis Felipe Beltran Morales.
— Pere Santandreu Brunet, Els textos teatrals sobre la vida pública de Jesucrist al
Manuscrit Llabrés (segle XVI), Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.



6.3 Activitats que han tingut el suport del Vicerectorat d’Extensió
Universitària i Activitats Culturals

Universitat Oberta per a Majors

El Vicerectorat d’Extensió Universitària i Activitats Culturals ha continuat amb el
suport a aquesta tasca: la de la quarta edició de la UOM a Mallorca, la tercera a
Menorca i Eivissa i Formentera, i la segona de la UOM als Pobles.

Mallorca
Es va dur a terme per segon any la diplomatura Sènior, que consisteix en tres anys
d’estudis continuats (425 hores de classe més activitats culturals diverses). El curs
passat es varen impartir classes del primer i segon curs per tal de tenir en marxa tots tres
cursos l'any següent.

Menorca i Eivissa
A Menorca i Eivissa es posà en marxa per segona vegada un model específic de curs
denominat Certificat Sènior, d’una durada de 80 hores, a través de conferències i
d’altres activitats culturals, seguint el model A.

Ciutadella
A Ciutadella es posaren en marxa dos models:

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

— Programa del Certificat Sènior de la Universitat Oberta per a Majors de la
Universitat de les Illes Balears a Ciutadella

Primera edició del curs amb una durada de 25 hores de classe, a travès de conferències.

Pobles
Sota el nom “La UOM als Pobles”, es va organitzar una segona edició de cicles de
conferències de la Universitat Oberta per a Majors a onze pobles de Mallorca: Alcúdia,
Andratx, Calvià, Campos, Felanitx, Inca, Llucmajor, Manacor, Porreres, Santanyí,
Sencelles i una primera edició a Santa Margalida.

Cada cicle va ser format per sis conferències d’una hora aproximada de durada.

Tasca del Vicerectorat
Gestió de tràmits administratius i de suport a totes les activitats de la UOM i aportació a
despeses de protocol i de material.

Objectius
• Obrir la Universitat amb una oferta específica per a persones majors a totes les illes

Balears
• Fomentar la participació dels majors en la societat actual



• Potenciar una altra percepció i imatge de les persones majors
• Divulgar els diferents camps dels coneixement i de la cultura
• Possibilitar l’intercanvi de coneixements i experiències entre les persones majors
• Integrar la UIB al si de la societat de les illes Balears

Laboratori en Ciències de l’Activitat Física

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

Programa d’assessorament i suport a persones de la comunitat
universitària amb discapacitat

La Universitat de les Illes Balears, d’acord amb les polítiques educatives europees i les
experiències de diverses universitats de l’Estat espanyol, mostrant el seu interès per les
necessitats que planteja el col·lectiu de persones amb discapacitat, ha consolidat, amb la
col·laboració de la Caixa, el Programa d’assessorament i suport a persones de la
comunitat universitària amb discapacitat, vinculant-lo ja enguany a la Gerència de la
UIB.

Càtedra Ramon Llull

— Al si del Programa Blanquerna, hom ha continuat la contribució a les tasques de
tractament informàtic i edició catalana de documents del cartulari Ramon Llull i
creació d’un fitxer informatitzat d’autoreferències a l’obra de Ramon Llull.

• També ha continuat la programació de publicacions conjuntes amb la Universitat de
Barcelona.



Pastoral Universitària

La Pastoral Universitària, com a servei de l'Església Catòlica a la Universitat de les Illes
Balears que concreta el fet religiós cristià dins el món plural de la universitat, s'ofereix a
tots els membres de la comunitat universitària com a lloc d'acollida, d'informació i
formació religiosa on es promouen debats, seminaris, conferències, taules rodones...

Ofereix també la possibilitat de realitzar cursos de teologia reconeguts amb crèdits de
lliure elecció.
Hom pot participar en les tasques de voluntariat social que es duen endavant, i en la
dinàmica dels grups de revisió de vida del Moviment d'Universitaris i Estudiants
Cristians (MUEC).
També s’hi pot celebrar la fe cristiana a l'interior de la universitat organitzant espais de
pregària i de celebració de l'eucaristia.

Activitats
• Diversos cursos que atorguen crèdits de lliure configuració
• Vetlla de l’Esperit i continuació de les tasques i trobades del voluntariat.
• Festa del Beat Ramon Llull
• Presentació del projecte de l'Espai de Silenci Ramon Llull
• En el marc de la signatura del conveni general de col·laboració entre el Bisbat de

Mallorca i la UIB, signatura del protocol addicional específic de la Pastoral

Beques
• Beca en col·laboració amb la Fundació del Santuari de Lluc per a la catalogació de

l'Arxiu del Monestir.

Altres activitats de suport

• Diccionari Català-Sànscrit. Obra pionera a l’Estat espanyol, elaborada pel professor
Òscar Pujol, farà que la llengua catalana sigui coneguda per la comunitat de
sanscritistes d’arreu del món i augmentarà els lligams de la UIB amb l’Índia. A punt
d'enllestir la revisió al Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.

• Contribucions específiques a les activitats generades per la Coral UIB.
• UIMIR
• Universitat Catalana d'Estiu a Prada
• Seguiment de tot el procés de rehabilitació de Can Oleo un cop resolt el concurs
• Dia Mundial del Teatre
• Dia Mundial de la Poesia
• Jornades d'Onomàstica
• XXII Congrés d'Història de la Medicina Catalana
• XIX Jornades d'Universitats i Educació Especial
• 4th Summer Course on Selected Microelectronic Design & Tests
• III Terceres Conferències d'Història: Les relacions internacionals al llarg de la

història
• Contribució a l'homenatge al Pare Batllori



• XIII Olimpíada de Física.
• Proves matemàtiques El Cangur.
• Contribució al finançament de la Fundació del Teatre del Mar.
• Patronatge de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les

Illes Balears.
• Patronatge de la Junta Superior del Patronat de l’Enciclopèdia d’Eivissa i

Formentera.



7. ACTIVITATS INSTITUCIONALS

Acte d’obertura del curs acadèmic 2001-2002 el dia 27 de setembre de 2001 amb la
lliçó inaugural del doctor Antoni Roig, amb el títol «Selectivitat i química».

Inauguració de l’edifici Interdepartamental-interfacultatiu el dia 3 d’octubre de 2001
amb l’assistència del president de les Illes Balears.

Acte per celebrar la inauguració del curs 2001-2002 de l’Extensió de la Universitat a
Menorca i lliurament dels diplomes als estudiants que han acabat els estudis el curs
anterior amb la lliçó magistral a càrrec del doctor Santiago Cavanillas Múgica, amb
el títol «Com s’ensenyarà a la Universitat de demà», el dia 5 d’octubre de 2001.

Acte per celebrar la inauguració del curs 2001-2002 de l’Extensió de la Universitat a
Eivissa i Formentera i lliurament dels diplomes als estudiants que han acabat els
estudis el curs anterior amb la lliçó magistral a càrrec del doctor Francesc Torres
Marí, amb el títol: «Filosofia i poesia. Un homenatge a Marià Villangómez», el dia 8
d’octubre de 2001.

Acte d’investidura del doctor Antoni Martorell Miralles, TOR, com a doctor honoris
causa el dia 26 de novembre de 2001 a l’església parroquial de Sant Bartomeu de
Montuïri.

Celebració de la festa del Beat Ramon Llull el dia 27 de novembre a la basílica de
Sant Francesc amb la participació de l’Orfeó Universitari i del Cor de Mestres
Cantaires i amb la conferència «Mossèn Antoni Maria Alcover i Ramon Llull», del
doctor Antoni-Ignasi Alomar Canyelles.

Visita del president del Banc de Santander Central Hispano a la UIB el dia 3 de
desembre de 2001.

Acte de celebració del 24 aniversari de la creació de la Universitat el dia 18 de març
de 2002.

Visita del president de les Illes Balears al campus el dia 2 de maig de 2002 per seguir
les obres del nou edifici per als estudis d’Economia i Dret.

El dia 16 de maig, investidura del doctor Cesare Segre com a doctor honoris causa de
la UIB, al campus universitari.

Celebració de la cerimònia de graduació del curs 2001-2002 el dia 24 de juliol de
2002.

Enfortiment de les relacions amb altres universitats i especialment amb les de l’àmbit
de l’Institut Joan Lluís Vives.



Accions per enfortir la imatge institucional de la Universitat: campanyes
publicitàries, edició de la revista trimestral Enllaç UIB, etc.

Col·laboració amb la Fundació Ausiàs March per a la convocatòria dels Premis
Octubre, que se celebren anualment a València.

Coparticipació amb la Caixa de Balears, «Sa Nostra», per a la convocatòria de les
beques per a ampliació d’estudis a l’estranger, any 2002.

Coparticipació amb la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, «la Caixa», per a la
convocatòria de les beques per a ampliació d’estudis a l’estranger, any 2002.

Coparticipació amb el Club Elsa per a la convocatòria de la borsa d’estudis per a la
realització de tesis doctorals en temes de caire social així com ajuts a alumnes amb
necessitats econòmiques.

Coparticipació amb el Consell Insular de Mallorca per a les beques per a joves
investigadors.

Establiment i enfortiment de relacions amb les institucions de les Illes.

Mantenir i crear relacions amb diversos ajuntaments de les Illes per posar en marxa
oficines d’informació universitària.

Consolidació dels centres universitaris als pobles i creació de centres nous com els
de: Son Servera, Llucmajor, Binissalem, Inca, Andratx, Muro, sa Pobla i Capdepera.

Manteniment del programa Amics i Amigues de la UIB.

Aquest vicerectorat va col·laborar en les activitats següents:

Màster en Gestió Empresarial: Qualitat i Medi Ambient el dia 1 d’octubre de 2001.

Celebració del workshop Biomare de l’IMEDEA els dies 2 i 3 de novembre de 2001.

Celebració de les Primeres Jornades sobre Voluntariat i Administració Local del 14 al
16 de novembre de 2001, organitzades conjuntament amb l’Ajuntament de Palma.

Celebració de la jornada El Futur de la Universitat a Debat el dia 16 de novembre de
2001.

Celebració al campus del Dia d’Europa el 9 de maig de 2002.

Celebració al campus de la diada Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple el 7 de juliol de
2002.



Inauguració de la VI Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere el dia 8 de juliol.

Acte de presentació de l’informe final d’avaluació de la qualitat dels estudis
d’Infermeria el dia 3 de juliol.

Celebració del Congrés Internacional Antoni Maria Alcover el mes de desembre de
2001.

Celebració del VII Campionat Nacional d’Atletisme Special Olympics del 14 al 17 de
març de 2002.

Celebració de les XIX Jornades d’Universitats i Educació Especial el dia 18 de març
de 2002.



8. ACTIVITAT DE COOPERACIÓ EXTERIOR I RELACIONS
INTERNACIONALS

8.1 INTRODUCCIÓ

Des d’aquest vicerectorat s’impulsen els programes d’intercanvi amb universitats europees,
amb universitats iberoamericanes i amb universitats espanyoles. S’inicia la tramitació dels
convenis i es gestionen ajudes econòmiques pel desplaçament de professors dins el marc
d’aquests convenis. D’altra banda, es facilita també informació sobre beques, i sobre la
tramitació que han de seguir els estudiants estrangers per venir a realitzar estudis de postgrau
a la UIB.

8.2 COOPERACIÓ AMB EUROPA

8.2.1 Programa Sòcrates-ERASMUS

La mobilitat del programa Sòcrates de tota la Universitat s’emmarca dins un sol contracte
institucional amb el qual es compromet a reconèixer l’equivalència de crèdits per a totes les
àrees que tinguin un acord bilateral signat amb una altra universitat estrangera. L’evolució
d’aquest programa és clara: durant aquests anys s’ha produït un increment progressiu en el
nombre d’estudiants que s’han desplaçat, dels 21 que varen partir el curs 1993-94 s’ha arribat
a la xifra de 90 estudiants el curs 2001-2002. De la mateixa manera, el nombre total de mesos
d’estada a l’estranger s’ha vist incrementat proporcionalment amb aquest augment
d’estudiants: s’ha passat de 238 mesos el curs 1994-95 a 603 mesos el curs 2001-2002.

Programa Sòcrates (ERASMUS)
Evolució

Any acadèmic 1997-98 1998-99 1999-2000 2000-2001 2001-2002
Nombre de mesos 556 570 865 760 603
Nombre
d’estudiants

72 70 109 112 90

Mitjana de mesos
per estudiant

7,7 7,7 7,5 6,7 6’7

Ecus del Consell
d’Universitats

44.061 ecus
7.100.184 ptes.

43.693 ecus
7.269.904 ptes.

82.013 ecus
13.645.814

ptes. 

76.496 ¤
12.727.863

ptes.

65.480,24 ¤
10.894.995

ptes.
Ecus tornats al CU 0 0 0 0 0
Aportació de la
UIB

44.899 ecus
7.235.223 ptes.

33.797 ecus
5.623.348 ptes.

34.762 ecus
5.784.275 ptes.

37.506 ¤
6.240.473 ptes.

24.970,23 ¤
4.154.696,6

ptes.
Ecus per mes 160 ecus 135 ecus 135 ecus 150 ¤ 150 ¤
Cost total en ecus 88.960 ecus 77.490 ecus 116.775 ecus 114.002 ¤ 90.450,47 ¤

8.2.2 Programa ALFA

ALFA és un programa d’intercanvi universitari entre la Unió Europea i l’Amèrica Llatina. Hi
ha hagut un projecte desenvolupat pel Departament de Filosofia / Treball Social i Serveis
Socials, sobre especialització universitària en treball social sistèmic.

La xarxa Pont de Mar Blava, que ha desenvolupat aquest projecte, està composta per l’Escola
de Serviço Social de la Universitat Catòlica de Pelotas del Brasil, la Universitat de la



República de l’Uruguai, l’Instituto Superior de Serviço Social de Coïmbra, Portugal, la
Universitat de Parma, Itàlia, la Fachhochschule Kiel d’Alemanya i l’Escola Universitària de
Treball Social, adscrita a la UIB, a l’inici d’aquest projecte.

8.3 COOPERACIÓ AMB AMÈRICA LLATINA

8.3.1 Programa de cooperació interuniversitària (abans Intercampus)

A través de l’Institut de Cooperació Iberoamericana (ICI) de l’Agència Espanyola de
Cooperació Internacional (AECI) del Ministeri d’Afers Estrangers, es va desenvolupar el
conveni de cooperació signat amb quasi totes les universitats sud-americanes per a
l’intercanvi d’estudiants i professors. Es va preparar la fase Amèrica Llatina - Espanya 2002,
que va començar el gener de 2002; es varen oferir places per rebre 6 estudiants (se’n varen
cobrir 5) i 15 professors (l’AECI en va seleccionar 6), i a la fase d’Espanya - Amèrica Llatina
es varen concedir places per a 9 professors i 2 estudiants d’aquesta universitat.

També dins aquest conveni es va renovar per segon any la concessió de la xarxa temàtica de
docència sobre formació de professors universitaris en Tecnologia Educativa, formada per les
universitats següents: UIB (coordinadora), Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Sevilla,
Universitat Central de Veneçuela, Institut Superior Politècnic José Antonio Echeverria (Cuba)
i Universitat Nacional de Panamà.

8.3.2 Beques de l’AECI

Hi ha un conveni amb un pla operatiu específic per a la convocatòria general de beques per a
estudiants estrangers de l’AECI. Durant el curs 2001-2002 es varen rebre 4 becaris per
realitzar els estudis de doctorat, als quals aquesta universitat eximeix parcialment del
pagament de la matrícula, fins a 150.000 pessetes per becari. 

Dins el marc del programa de beques Mutis, es va rebre 1 becari durant el curs 2001-2002 per
fer estudis de doctorat.

8.3.3 Cooperació amb altres universitats

Continua en funcionament el conveni amb la Universitat Luterana del Brasil (ULBRA), amb
el qual els professors de la UIB es desplacen al Brasil a impartir cursos de cinc programes de
doctorat.

També s’ha de destacar la impartició a la UNA (Belo Horizonte), al Brasil, del Màster en
Gestió d’Activitats i Recursos Turístics, en col·laboració amb l’Escola de Turisme de la UIB.

En el marc del conveni en matèria de cooperació al desenvolupament amb la Conselleria de
Benestar Social, es duu a terme una intensa cooperació amb la universitat cubana de
Camagüey, amb la col·laboració i el seguiment en set projectes desenvolupats per aquesta
universitat. Així mateix, en el marc del conveni s’han enviat 10 alumnes a fer pràctiques a
quatre països llatinoamericans, amb un resultat molt satisfactori. Actualment també es
preparen dos cursos de postgrau en universitats llatinoamericanes, finançats en el marc del dit
conveni.

8.4 COOPERACIÓ AMB ELS ESTATS UNITS D’AMÈRICA



Els dos convenis que hi ha d’intercanvi amb les universitats nord-americanes Holy Cross i
Texas a Austin es compleixen amb normalitat. De Holy Cross el curs acadèmic 2001-2002 es
varen rebre 5 estudiants, mentre que de Texas a Austin se’n va rebre un.

En l’actualitat dissenyam un MBA en línia en Gestió Turística amb la universitat americana
de Wisconsin a Stout.

8.5 COOPERACIÓ AMB UNIVERSITATS ESPANYOLES 

8.5.1 Programa DRAC

El programa DRAC té com a objectiu potenciar la mobilitat de tots els estaments de la
comunitat universitària de les institucions membres de l’Institut Joan Lluís Vives. El
programa s’entén com un ajut per assistir a cursos, seminaris o congressos, per visitar un
servei d’una altra universitat, per iniciar una investigació o un projecte, per cursar una o
diverses assignatures en una altra universitat, o per organitzar altres activitats culturals. Tot
això s’emmarca dins la xarxa d’universitats signatàries de l’acord, i pressuposa sempre un
reconeixement mutu de l’activitat realitzada. Per tal d’assolir aquest objectiu, el programa
conté cinc accions ben diferenciades. 

Accions:

1. DRAC–Estiu 
2. DRAC–Formació avançada
              2.1. DRAC–Formació avançada  “Cursos de doctorat
              interuniversitaris” (convocatòria oberta)
3. DRAC–Hivern (estades curtes)
4. DRAC–PDI
5. DRAC–PAS

Aquest vicerectorat ha contribuït al finançament d’aquest programa amb 8.241,30 _.

RESUM INTERCANVI PROGRAMA DRAC
2001-2002

Total intercanvis i sol·licituds DRAC 2001-2002

DRAC–Estiu 2001 17
DRAC–Hivern (estades curtes per a alumnes). DRAC–Hivern PDI. DRAC
–Formació avançada i DRAC–PAS 2001 (segona convocatòria) 16
DRAC–Hivern (estades curtes per a alumnes). DRAC–Hivern PDI. DRAC
–Formació avançada i DRAC–PAS 2002 (primera convocatòria) 13
DRAC–Estiu 2002 13
Total 59

8.5.2 Programa Sicue-Sèneca

A finals de l’any 1999 el Ministeri d’Educació va convocar el programa d’ajudes Sèneca per a
la mobilitat d’estudiants entre universitats espanyoles. L’objectiu d’aquest programa és
incentivar els estudiants dels darrers cursos de carrera, així com aquells que fan el projecte de



fi de carrera, perquè realitzin una part dels seus estudis en una universitat distinta de la de
procedència, amb la garantia del ple reconeixement dels estudis que realitzin.

Al llarg del curs acadèmic 2001-2002 quinze estudiants de la UIB varen gaudir d’aquesta
beca a les universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona, de València, de Salamanca, de
Valladolid, de La Laguna i de Lleida. D’altra banda, deu estudiants de les universitats de
València, de Cadis, de Barcelona i Autònoma de Barcelona varen gaudir d’aquesta beca a la
UIB. 

El nombre d’acords que va signar la UIB amb altres universitats espanyoles es va veure
incrementat amb dos de nous (total de 28), i permeten intercanviar 340 estudiants en total:
aquests acords engloben pràcticament tots els estudis d’aquesta universitat. Les beques han
tingut una dotació de 360 _ mensuals i se’n preveu una de 480 _ per al curs 2002-2003.

El nombre de sol·licituds va augmentar de forma considerable en relació amb convocatòries
anteriors: de vuit per al curs acadèmic 2000-2001 es va passar a vint-i-vuit per al curs 2002-
2003.

8.6 TRAMITACIÓ DE CONVENIS

El seguiment i la gestió dels convenis és una comesa del vicerector de Projectes i Relacions
Internacionals. S’encarrega de donar suport tècnic i administratiu a aquesta matèria el Servei
d’Afers Generals (SAG).

Durant el curs 2001-2002 —entre l’1 de juliol de 2001 i el 30 de juny de 2002— el SAG va
finalitzar la tramitació administrativa d’un total de 112 convenis (deu menys que l’any
anterior), i el 30 de juny de 2002 tenia en tramitació 130 convenis.

Dels 112 convenis signats amb altres entitats i publicats en el FOU (núm. 192 a 205) durant el
curs passat, 33 es varen signar amb la comunitat autònoma de les Illes Balears, 3 amb
ministeris del Govern espanyol, 26 —un 23,2%— amb altres universitats i centres de recerca,
12 amb ajuntaments, 12 amb empreses, 18 amb altres institucions, 2 amb particulars, 1 amb
un sindicat i 5 corresponen a un model que es fa servir per signar certs tipus de convenis (de
pràctiques, crèdits de lliure elecció, etc.) amb diverses entitats.

Dels 112 convenis, 21 es varen signar amb entitats d’altres països: 9 amb entitats europees, 11
amb entitats americanes i un amb una entitat del continent africà.

8.7 GESTIÓ D’AJUDES DE VIATGE

Des del Vicerectorat es gestionen ajudes econòmiques per al desplaçament de professors dins
el marc d’aquests convenis: durant l’any 2001 es varen concedir ajudes per un total de
2.172.244 pessetes. Les ajudes de quantia superior a 50.000 pessetes són atorgades per una
comissió formada per quatre membres del PDI i presidida pel vicerector.



8.8 CONVENIS

1. Amb la Universitat Dominicana O & M
2. Amb l’Ajuntament d’Andratx
3. Amb la Conselleria d’Innovació i Energia
4. Amb la Universitat de Torí (Itàlia)
5. Amb les universitats Autònoma de Barcelona, Autònoma de Madrid, de Girona, de

Granada, de La Laguna, de Santiago de Compostel·la, de Sevilla i de València
6. Amb Josep Carles Tous
7. Amb la Universitat Nacional de Cuyo (Argentina)
8. Amb la Fundación Telefónica
9. Amb diverses entitats (MODEL)
10. Amb la Conselleria d’Innovació i Energia
11. Amb la Universitat de la Bretanya Occidental
12. Amb el Consell Insular d’Eivissa i Formentera
13. Amb l’Institut Nacional d’Ocupació
14. Amb l’associació Amics de l’Òpera de Maó
15. Amb Groupe Sup de Co Amiens Picardie
16. Amb l’Institute of Metal Physics, National Academy of Sciences of the Ukraine
17. Amb Televisió de Catalunya, SA
18. Amb l’Ajuntament de Muro
19. Amb la Conselleria d’Agricultura i Pesca
20. Amb Essi Projects, SA
21. Amb el Banc Santander Central Hispano
22. Amb el Bisbat de Mallorca
23. Amb la Universitat de Barcelona
24. Amb les universitats de Cantàbria, La Rioja, Oviedo, el País Basc, Pública de

Navarra i Saragossa (Grup 7 Universitats)
25. Amb la Caixa de Balears, «Sa Nostra»
26. Amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i

Formentera
27. Amb diverses entitats (MODEL)
28. Amb diverses entitats (MODEL)
29. Amb Televisió de Catalunya, SA
30. Amb les universitats de Lleida, d’Alacant, de Girona, Rovira i Virgili, Jaume I,

Oberta de Catalunya, de València i Autònoma de Barcelona
31. Amb l’Institut Balear d’Afers Socials
32. Amb la Banca March 
33. Amb l’Ajuntament de Sant Llorenç del Cardassar
34. Amb la Fundació Costa Nord de Valldemossa
35. Amb la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les IB
36. Amb el Consell de Mallorca i TIRME, SA
37. Amb el Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d’Espanya
38. Amb la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les IB
39. Amb les universitats de Torí, Perusa, Oulu, Malta, Saragossa i Santiago de

Compostel·la
40. Amb l’Ajuntament de Binissalem
41. Amb la Universitat d’Oviedo
42. Amb el Consorci Centre Balears Europa



43. Amb l’Institut Balear de Sanejament
44. Amb diverses entitats (MODEL)
45. Amb l’Ajuntament de Sant Llorenç del Cardassar
46. Amb la Conselleria de Sanitat i Consum del Govern de les Illes Balears
47. Amb l’Institut Balear de Turisme (IBATUR)
48. Amb l’Ajuntament de Ciutadella
49. Amb l’Institut Balear d’Afers Socials
50. Amb la Universitat d’Angers
51. Amb l’Institut Balear de la Dona
52. Amb la Fundació Rubió Tudurí Andrómaco i Fundació de l’Orgue de Santa Maria

de Maó
53. Amb la Conselleria d’Innovació i Energia
54. Amb el Consell de Mallorca (Conselleria d’Obres Públiques i Urbanisme - Àrea de

Patrimoni Històric)
55. Amb la Conselleria d’Agricultura i Pesca
56. Amb la Universitat d’Angers i Agència EduFrance
57. Amb la Universitat d’Angers
58. Amb l’Institut Balear de la Dona
59. Amb la Universitat Nacional de la Patagònia Austral
60. Amb l’Ajuntament de la Pobla
61. Amb l’Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears
62. Amb l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional
63. Amb la Universitat Euromediterrània TETHYS
64. Amb la Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona
65. Amb la Universitat de Barcelona i Edicions de la Universitat de Barcelona
66. Amb la Universitat de Cantàbria
67. Amb la Universitat de Gal·les (Bangor) (Gal·les), Universitat Loránd Eötvös de

Budapest (Hongria), Universitat de Kassel (Alemanya), Universitat Politècnica de
Koszalin (Polònia), Universitat de Loughborough (Anglaterra), Universitat d’Oulu
(Finlàndia) i Universitat de Mälardalen (Suècia)

68. Amb el Consell Insular de Menorca
69. Amb el Parlament de les Illes Balears
70. Amb la Conselleria d'Educació i Cultura 
71. Amb el Centre d'Escoles Superiors AMA (Academy for Management Assistants) i

IBS (International Business School) de Lippstadt
72. Amb diverses entitats (MODEL)
73. Amb la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears
74. Amb el Consell Insular de Mallorca (Conselleria de Serveis Socials)
75. Amb la Fundació Escola de Pràctica Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de

Balears
76. Amb les universitats Autònoma de Madrid, Autònoma de Barcelona, de Girona, de

La Laguna, de Santiago de Compostel·la, de Sevilla i de València i l’Organismo
Autónomo de Parques Nacionales (OAPPNN)

77. Amb l’Entitat de Turisme de les Illes Balears
78. Amb el Consell de Menorca
79. Amb el Consell de Menorca
80. Amb l’Institute of Electrical and Electronics Engineering - Test Technology

Council/EUA
81. Amb la Universitat de Ciències Aplicades d'Hamburg (Alemanya)
82. Amb l’Institut Espanyol d'Oceanografia



83. Amb l’Institut de Medicina de l'Esport de Cuba
84. Amb la Fundació Carolina
85. Amb l’Ajuntament de Capdepera
86. Amb la Universitat Autònoma de Barcelona
87. Amb el Bisbat de Menorca
88. Amb la Conselleria de Benestar Social
89. Amb l’Institut Cervantes
90. Amb la Banca March
91. Amb la Universitat de Ciències Aplicades d'Hamburg (Alemanya)
92. Amb la Conselleria de Presidència 
93. Amb la Conselleria de Salut i Consum
94. Amb l’Institut Balear d'Afers Socials
95. Amb ParcBIT Desenvolupament, SA
96. Amb la Universitat Johannes Kepler Linz, Àustria
97. Amb la Universitat de Tunis, Tunísia
98. Amb la Universitat d'Oakland (Rochester, Michigan), EUA
99. Amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i

Formentera
100. Amb el Consell de Mallorca (Departament de Cultura). Protocol núm. 5
101. Amb la Universitat Estatal de Gestió (Gosudarstveny Universiteit Upravlenya),

Federació Russa
102. Amb el Consell de Mallorca, Ajuntament de Pollença
103. Amb el Govern de les Illes Balears
104. Amb la Universitat de Torí, Itàlia
105. Amb la Conselleria d'Educació i Cultura
106. Amb la Conselleria d'Educació i Cultura
107. Amb la Fundació Escola de Pràctica Jurídica, el Col·legi de Registradors,

Col·legi Notarial, Col·legi de Procuradors i l’Acadèmia de Jurisprudència i
Legislació

108. Amb el Consell Insular d'Eivissa i Formentera
109. Amb l’Institut Balear de la Dona
110. Amb la Universitat Stefan cel Mare de Suceava, Romania
111. Amb l’Institut Municipal de Formació Ocupacional i Feina
112. Amb la Fundació Biodiversitat
113. Amb la Fundació Universitat de l'Amazones, Brasil
114. Amb l’Institut Municipal de Formació Ocupacional i Feina
115. Amb la Conselleria d'Educació i Cultura i Editorial Moll
116. Amb el Consell de Menorca, Institut Menorquí d'Estudis, Aeropuertos Españoles

y Navegación Aérea, Fundació AENA, Universitat de Barcelona i Ajuntament de
Sant Lluís

117. Amb SanoCare Human Systems, SL
118. Amb la Conselleria de Benestar Social
119. Amb la Conselleria d'Innovació i Energia
120. Amb el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales, Mèxic
121. Amb el Govern de les Illes Balears (Conselleria d'Agricultura i Pesca i

Conselleria d'Educació i Cultura)
122. Amb l’Ajuntament d'Inca
123. Amb Sol Melià, SA
124. Amb les universitats d'Alacant, Girona i Oviedo
125. Amb la Conselleria d'Innovació i Energia



126. Amb el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports
127. Amb la Universitat de Sheffield, Regne Unit
128. Amb el Consell de Menorca
129. Amb la Conselleria d'Innovació i Energia
130. Amb el Parlament de les Illes Balears
131. Amb l’Institut Balear de la Dona
132. Amb l’Institut de Migracions i Serveis Socials
133. Amb la Conselleria d'Innovació i Energia



9. SERVEIS A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

9.1 SERVEI D’ACTIVITATS CULTURALS

CINEMA

Cinemacampus

Coordinador: Martí Martorell Fiol (UIB)
Activitat consistent en el visionat de pel.lícules que
responen als següents cicles: temàtic, històric i
monogràfic. Els cicles del present curs han estat els
següents
— L’home màquina
— Cinema japonès dels anys 50 i 60
— Clint Eastwood
Total de pel.lícules visionades: 28 (cada dimarts del
periode lectiu)
Assistents per a cada sessió: 90
Assistents totals: 2.520

Cinema a Costa Nord

Coordinador: Martí Martorell Fiol (UIB)
L’activitat de cinema a Costa Nord ha consistit en
l’organització d’un cicle de visionat de pel·lícules sota
el títol de “ Somriures”  amb la presentació d’un
especialista en cada un dels films. L’origen dels ponents
ha estat: especialistes de Mallorca, professorat
universitari de la UIB i de la Universitat de Barcelona
Total de pel·lícules: 10 (del 25 de gener al 31 de maig,
els divendres).
Nombre d’assistents per sessió: 25.
Nombre total d’assistents: 250.

Perspectives del cinema d’animació

Coordinació: Juan Montes de Oca del Departament de Ciències
Matemàtiques i Informàtica de la UIB
Organitzat conjuntament amb la Fundació Costa Nord.
El cicle tengué una durada de cinc dies amb una estructura
de conferències i una taula rodona final i comptà amb
especialistes europeus i americans del cinema d’animació,
tots ells d’àmbits independents i de factories d’animació
com és el cas de Dreamworks.
Nombre de ponents: 5
Nombre d’assistents: 50

MÚSICA

El Servei d’Activitats Culturals encetà el present curs un
nou cicle amb el títol “ Recorreguts musicals”  consistent
en audicions comentades de música contemporània.



Total d’audicions: 18 
Dates: del 28 de gener al 25 de març i el 8 d’abril de 2002.
Assistents per a cada sessió: 25
Nombre total d’assistents: 450

TEATRE

Representacions teatrals

El teatre es troba inserit dins l’esquema d’ajudes a la
producció cultural que el SAC posà en marxa des del primer
any del seu funcionament. Les produccions teatrals compten
amb la participació del CIM  i gairebé totes les actuacions
exteriors dels grups de teatre compten amb la col.laboració
del COFUC.

A hores d’ara hi ha els següents grups:

Mag Teatre i Bèsties Teatre
Els espectacles estrenats per Mag Teatre el 2002 han estat
els següents: Vull fer l’amor més que mai i ara recital de
Marta Pessarrodona,  Els encarrilats de Joan Torrandell,
Els estats de connivència de Miquel Bauçà i Rodalla de
rondalles de Guillem d’Efak (grup “ Bèsties Teatre”
Aquests espectacles han estat estrenats a la UIB s’han fet
representacions a distints pobles de Mallorca.
Nombre d’espectadors totals: 641
D’igual manera s’han tornat a fer representacions
d’espectacles estrenats el 2001 com són Vas més de pressa
que fregoli de Joan Brossa, aquest espectacle va actuar una
setmana a l’espai Brossa de Barcelona,  o Som un animal
(Bèsties Teatre) que ha fet representacions a pobles i a la
mostra de Teatre Escolar així com per a estudiants de
primària i secundària.
Nombre d’espectadors: 650

Morgana Teatre
El grup Morgana Teatre estrenà el 2002 el seu segon
espectacle. L’estrany cas del doktor Jeckyll i el senyor
Hyde basat en la novel·la de Robert L.Stevenson. S’estrenà
el mes de novembre al Teatre Municipal de Ciutat, fou
representat a Costa Nord de Valldemossa i participà a la
Mostra Internacional de Teatre Universitari de Vigo i a la
Mostra de Teatre Universitari de la xarxa Joan Lluís Vives
a Alacant.
Nombre d’espectadors que ha assistit a les representacions:
476 (estrena), 350 (Costa Nord), 150 (Vigo), 40 (Alacant)
Total d’espectadors: 1.016.

Lectures dramatitzades

Al llarg del present periode lectiu el SAC ha començat les
col·laboracions amb la Fundació Teatre Principal que ha
consistit en l’entrada de la UIB en el circuit de lectures



dramatitzades, s’ha fet la lectura de les dues produccions
del CIM:

— El facinerós és al replà de Joe Orton (director Mateu
Grau)

— Conferència sobre els danys que produeix es tabac de
Anton Txékhov (director Antoni M. Thomàs)

Nombre total d’espectadors: 50

FORMACIÓ: CURSOS I TALLERS

Estiu 2001 Nre. al.
Universitat d’Estiu UIB (19 cursos) 769
II Universitat d’Estiu d’Eivissa i Formentera (6 cursos) 214
Total 983

Primer quadrimestre de l’any acadèmic 2001-2002 Nre. al.
7 cursos d’Universitat Oberta 152
5 Tallers 100

252

Segon quadrimestre de l’any acadèmic 2001-2002
Cursos Nre. al.
9 cursos d’Universitat Oberta (1 Eivissa, 1 Menorca) 304
7 tallers (2 tallers per a nins i joves) 114

418

Estiu 2001 983
Primer quadrimestre de l’any acadèmic 2001-2002 252
Segon quadrimestre de l’any acadèmic 2001-2002 418
TOTAL 1.653

DIES MUNDIALS

Dia mundial de la poesia (21 de març)

— Taller de haiku, Coordinació: alumnes de la llicenciatura de Filologia Hispànica.
— Músiques i lletres: les ratlles del món. Recital de textos, Rapsode i selecció de

textos: Francesc Ten i Música: Marc Egea
— Classe, espectacle de teatre: Tragèdies i comèdies de don Abili a l’Olimp, a càrrec

de Valentí Pinyot

Dia mundial del teatre (27 de març)

Representació, amb entrada gratuïta, per als ciutadans de Mallorca de l'obra «L'estrany
cas del doktor Jekyll i el senyor Hyde» a càrrec del grup Morgana Teatre. Amb
col·laboració amb l’Ajuntament de Palma.



COL·LABORACIÓ AMB ACTIVITATS DE DEPARTAMENTS DE LA UIB I
ALTRES INSTITUCIONS

— Universitat Oberta per Majors, any acadèmic 2001-2002
— Dia d'Europa (Centre Balears-Europa del Govern de les Illes Balears).
— Congressos i jornades
• El futur de la Universitat a Debat (2001 i UIB), novembre 2001
• IV Congrès Internacional de la Societat Espanyola d’Emblemàtica (Departament de

Filologia Espanyola, Moderna i Llatina), octubre 2001
• I Jornades de Seguretat i Educació Viaria (Departament de Psicologia), novembre

2001
• Reunió de l’Asociació de Programes Universitaris Nordameicans i d’Espanya

(Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina i vicerectorat de Projectes i
Relacions Internacionals), març de 2002

• IX Curs d’Història de Pollença, ( Ajuntament de Pollença) març de 2002
• XIX Jornades d’Universitat i Educació Especial (Dept. de C. de l’ed.), març 2002
• IV Workshop Mechanisms of Antimicrobial Resistance. A Practical Approach,

(Institut Mediterrani d’Estudis Avançats), juny de 2002
• VII Jornades sobre innovació i Qualitat de Software (Departament de Ciències

Matemàtiques i Informàtica), juliol 2002

ÀREA D’ACTIVITATS FISICOESPORTIVES

Introducció

Les activitats fisicoesportives del curs 2001-02 presentades en aquesta memòria recullen
les actuacions realitzades a partir de gener 2002 on es comença a comptar amb la
col·laboració del professor Pere A. Borràs Rotger 
El text està dividit en tres àrees dividides operacionalment:

Àrea de formació: agrupa aquelles accions destinades a la formació científica i
acadèmica en l'àmbit de les ciències de l'activitat física i l'esport.

Area de promoció de l'activitat fisica: comprèn aquelles accions pensades per incitar
la població universitària a la participació en activitats fisiques de caire participatiu.

Àrea de competició: conté totes aquelles accions duites a terme per a la realització dels
campionats esportius universitaris de les diferentes disciplines esportives i ,així mateix,
de l'organització de les expedicions per el campionat d'Espanya universitari 2002.

Altres, que comprèn accions puntuals que l'àrea fisicoesportiva del vicerectorat ha posat
en marxa com a events exclusius.

Àrea de formació

En l'àrea de formació tenim diferentes accions realitzades:



En primer lloc: es va realitzar el "curs de massatge esportiu", durant els dies 16, 17 i
30 de novembre i 1 de desembre de 2001, amb un èxit total tant per part del cobriment
total de les plaçes (25) com de la satisfacció dels usuaris (refrendat mitjançant un
qüestionari de satisfacció).

"Cursos de dinamitzador d'activitats físiques per a la gent gran"
4 cursos amb el patrocini del Consell de Mallorca.
Els cursos es varen realitzar des del dia 8 de març i fins al dia 18 de maig, la
participació en els cursos va ser absoluta arribant tots ells al límit de places ofertades
(30). 

El resultat d'aquestes actuacions han estat 145 persones que han realitzat alguna acció
de formació en matèria fisicoesportiva organitzada per aquest vicerectorat.

Àrea de promoció

S'han proposat 4 activitats que responen a necessitats que la població universitaria no
tenia cobertes, complementant el Campusesport.

Es va realitzar una campanya de promoció.

ESCOLA DE RUGBY, els dimarts i dijous a les 14:00 al campus

CURS DE SUBMARINISME, ofertat pel l'empresa Mallorca Aventura a un preu
imbatible i únicament per universitaris

ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL, S'han ofertat diverses activitats
multiaventura.

ESTADES LUDICOESPORTIVES ESTIU 2002. 170 alumnes inscrits en aquesta
darrera edició, 21 alumnes col·laboradors i noves activitats consoliden aquesta iniciativa
com a una de les més rellevants de les activitats d'estiu.

Àrea de competició

Trofeu UIB
El curs 2001-02 ha comptat amb una participació de 385 estudiants repartits en diferents
esports: Bàsquet, Futbol i Futbol sala.
Dels esports individuals es varen realitzar campionats interns d'orientació (7), de tennis
taula (8), de tennis (6), atletisme(3), lligat al campionat de Balears i Cross(4) també
lligat al campionat de Balears.

CEDU 2002
De cara als campionats d'Espanya 2002 es varen fer unes proves de selecció  per els
esports individuals a fi i efecte de seleccionar els competidors idonis de cada
especialitat per viatjar a cada una de les seus; en el cas dels esports col·lectius el
guanyador del trofeu UIB va ser el representant a la fase interzonal de Saragossa,
Càceres i Valladolid.



La participació al CEDU 2002  va ser la seguent: (la relació inclou els delegats i
entrenadors)
Fase interzonal (esports col.lectius)
Saragossa 2002 futbol 20

Futbol sala 13
Futbol sala fem 13

Caceres 2002 voleibol fem. 12
Basquet masc. 12
Basquest fem. 10

Valladolid 2002 voleibol masc. 12
Fase final (esports individuals)
Torrelavega 2002 Escacs 5
Saragossa 2002 Atletisme 4
(En aquesta disciplina s'ha obtingut el títol campió d'espanya de triple salt)
Santiago 2002 Cross 4
San Sebastià 2002 Badminton 4
Vitoria 2002 Judo 4
Oviedo 2002 Karate 2
Logroño 2002 Orientació 6

Taekwondo 4
Pamplona 2002 Tennis Taul 5
Cartagena 2002 Triatló 4

Total participació: 134 esportistes i entrenadors.

Altres activitats

• Nominació per a l'organització del mundials universitaris de triatló i futbol sala.

• Compra d'equipatges.
La compra d'equipatges ha suposat una gran despesa (aprox 17.000 eur) per al
vicerectorat, però ha suplit una gran feblesa en aquest sentit; actualment la UIB està
dotada amb equipatges de bona qualitat i xandalls. S'ha dotat amb equipatges de: futbol,
futbol sala masc i fem, bàsquet masc i fem, voleibol masc i fem, handbol, atletisme, tots
ells amb doble coloració; així mateix hi ha una sèrie de roba per als esports que no porta
numeració (tennis, bàdminton, etc.)

• Col.laboració entre els diferents àmbits relacionats amb l'activitat física (FUGUIB,
Àrea d'Educació Física i Esportiva i Vicerectorat d'Extensió universitària i Activitats
Culturals).



9.2 SERVEI D’ATENCIÓ MÈDICA

1. INTRODUCCIÓ

El Servei Mèdic està en funcionament des de gener de 1997, amb la doble
finalitat d’oferir un servei de medicina assistencial per a tota la població universitària i
complir amb les funcions pròpies com a servei de salut laboral.

L’equip mèdic està constituït per dues metgesses, especialistes en Medicina del
Treball, que atenen el servei de 8 a 20 hores de dilluns a divendres, a més dels dissabtes
o diumenges en què l’afluència de persones al campus per motiu d’exàmens
(d’oposicions o d’alguna facultat) ho aconsella.El mes de juliol l’horari és de 8 a 17
hores i el mes d’agost està tancat.

2. ACTIVITAT ASSISTENCIAL

Les funcions del Servei Mèdic dins el camp de la medicina assistencial estan a
l’abast de tota la població universitària, treballadors i estudiants, i són les següents:

• Consulta habitual (primera consulta i seguiment) de les malalties ateses normalment
en consulta de capçalera.

• Control i consell de malalties cròniques com ara hipertensió arterial, diabetis
mellitus, etc.

• Primera assistència sanitària en cas d’urgència (malalties agudes, accidents, etc.)
• Promoció de la salut: assessorament  individual i amb campanyes informatives i

formatives en temes d’interès per a la millora dels hàbits saludables.
• Informació en temes relacionats amb la salut (alimentació, mètodes anticonceptius,

drogodependències, diagnòstics i tractaments, derivació a especialistes).
• Cures, extracció de taps òtics, aplicació d’injectables.

       El nombre de consultes efectuades com a activitat assistencial des de la inauguració
fins al juliol de 2002 és de 18456; el nombre de consultes entre setembre de 2001 i
juliol de 2002 està resumit en el quadre següent:

Set. Oct. Nov. Des. Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul.
EST 26 133 81 72 106 124 111 99 107 60 11
PDI 136 215 174 129 145 137 129 81 115 113 97
PAS 214 255 190 109 126 171 128 136 185 187 177
Altres 14 26 23 15 12 31 23 24 52 31 14

Total 390 629 468 325 489 463 391 340 459 391 299
TOTAL 4744

Consultes efectuades del setembre de 2001 al juliol de 2002

EST = estudiants
PDI = personal docent i d’investigació



PAS = personal d’administració i serveis
Altres = personal no contractat directament per la UIB (neteja, manteniment,

bars, jardineria…)

Al quadre hi ha inclosa l’atenció al personal d’empreses subcontractades per la
Universitat, com el personal de neteja, de cafeteries i menjadors, etc. També hi ha
inclosa l’atenció a professors i estudiants visitants d’altres universitats, especialment
d’altres països, que fan estades a la nostra universitat durant alguns mesos o un curs
acadèmic.

3. SALUT LABORAL

Les funcions pròpies com a Servei de Salut Laboral van dirigides a les persones que
treballen a la Universitat, personal docent i personal d’administració, i són:

• Integració dins el Servei de Prevenció de Riscs Laborals de la UIB pel que fa a la
vigilància de la salut.

• Reconeixements mèdics preventius, en funció de les característiques individuals i
del lloc de treball, en col·laboració amb la mútua d’accidents i malalties
professionals.

• Campanyes de promoció de la salut al lloc de treball (treball amb pantalles de
visualització, manipulació de càrregues, etc.)

-Vacunació antigripal.
-Vacunació antitetànica.

• Cursos de formació en prevenció de riscs al lloc de treball al personal docent i
d’administració en els temes de salut: Primers Auxilis i Reanimació Cardiopulmonar
Bàsica i Vigilància de la salut.

• L’Estudi, el seguiment i els informes medicolaborals  sol·licitats en els casos en què
existeixen problemes de salut que afecten el treball. 



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
El Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat de les Illes Balears es

defineix com un servei de suport a la docència, la discència i la recerca mitjançant el
qual s'organitzen, es processen i es posen a l'abast dels usuaris tots els fons bibliogràfics
i documentals de la UIB, independentment del suport material, del lloc on siguin
dipositats o del fons (partida pressupostària) mitjançant el qual hagin estat adquirits, i es
facilita l'accés de la comunitat universitària a la informació bibliogràfica i documental
disponible en altres biblioteques i centres de documentació.

La seva finalitat és garantir la informació documental necessària per tal que la
institució universitària pugui assolir els seus objectius.

Funcions
Són funcions del Servei de Biblioteca i Documentació:

— a) Processar, conservar i difondre els fons bibliogràfics i documentals de la UIB per
tal d'atendre'n les necessitats docents i d'investigació.
— b) Posar a l'abast de la comunitat universitària tots els fons propis abans esmentats,
degudament catalogats i classificats, per tal de facilitar-ne la màxima utilització.
— c) Organitzar activitats de formació d’usuaris i promoure l'edició de publicacions que
en difonguin els serveis (cursets de formació dels usuaris, publicació de butlletins de
sumaris, novetats bibliogràfiques, guies de l'usuari, etc.).
— d) Facilitar l'accés a altres fons o a la informació actualitzada d'altres biblioteques,
centres de documentació i bases de dades.
— e) Participar en programes i convenis que tinguin com a finalitat la millora dels
serveis oferts pel Servei de Biblioteca i Documentació (catàlegs col·lectius, préstec
interbibliotecari...).
— f) Totes aquelles que en el seu àmbit d'activitats ajudin a assolir les finalitats generals
de la UIB.

Estructura
3.1. El Servei de Biblioteca i Documentació s'estructura en dues grans divisions:

els serveis centrals i les biblioteques de centre, al capdavant de les quals hi ha la
direcció del Servei. Dins cada una de les divisions hi ha diverses seccions, al capdavant
de les quals hi ha un cap de secció.

3.2. La direcció del Servei és integrada per un director i un subdirector; la
vinculació funcional de tot el personal del Servei és respecte del director.

3.3. La unitat de serveis centrals és integrada per les seccions següents:
catalogació i processament tècnic, documentació i préstec interbibliotecari, adquisicions
i subscripcions, fons antic i col·leccions especials i arxiu històric. 



3.4. Les biblioteques de centre són, actualment, cinc biblioteques al campus,
cadascuna de les quals té el nom propi de l'edifici que l'alberga, i una biblioteca en cada
extensió de les illes de Menorca i Eivissa-Formentera.

La unitat de serveis centrals
El Servei de Biblioteca i Documentació té les seccions centrals següents:

a) Secció de catalogació i processament tècnic 
b) Secció de documentació i préstec interbibliotecari
c) Secció d'arxiu històric
d) Secció de fons antic i col·leccions especials
e) Secció d’adquisicions i subscripcions

a) La secció de catalogació i processament tècnic 
És responsable del processament tècnic dels fons bibliogràfics i documentals de

la UIB i de la distribució posterior dels materials processats a les biblioteques de la
UIB.

La funció principal d'aquesta secció és la catalogació i la classificació de tots els
fons de la UIB, amb independència del suport de la documentació i de la modalitat
d'adquisició (compra, intercanvi, donatiu).

Les normes de catalogació i de classificació dels fons bibliogràfics i
documentals de la UIB seran fixades per la direcció del Servei de Biblioteca i
Documentació d'acord amb les normatives internacionalment acceptades. Aquesta
secció també tindrà cura del manteniment del fitxer d'autoritats i del tesaurus.

b) La secció de documentació i préstec interbibliotecari 
Té com a funció l'obtenció en préstec de documents no existents en els fons de

les biblioteques de la UIB i el préstec de documents de la UIB a altres biblioteques amb
les quals hi ha un règim de reciprocitat, i també possibilitar i controlar l'accés a bases de
dades documentals, tant remotes com locals.

Aquesta secció s'encarrega també de l'obtenció de fotocòpies, microfilms, etc.,
dels documents originals, dins les normes legals vigents.

c) La secció de l'arxiu històric
Té la funció de recollir, inventariar, organitzar i custodiar tota la documentació

històrica propietat de la UIB i facilitar-ne la consulta i l'accessibilitat, com també la
reproducció dels fons. Aquesta secció es regirà per una normativa pròpia.

d) Secció de fons antic i col·leccions especials
Té la funció de gestionar, catalogar i difondre el fons antic de la Universitat i

aquelles col·leccions bibliogràfiques que per la seva especificitat o l’especial valor que
tenen formen una unitat al marge de la col·lecció general de la Universitat.

e) Secció d’adquisicions i subscripcions
Té la funció de supervisar les adquisicions de material bibliogràfic i les

subscripcions de publicacions periòdiques, controlant el compliment de les prestacions
dels proveïdors especialment pel que fa a les publicacions en format electrònic.

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

Volum del fons bibliogràfic
La Universitat disposa d'un fons de devers cinc-cents vint mil llibres i més de

5.700 títols de publicacions periòdiques, de les quals 2.250 són subscripcions i 408
intercanvis o donatius. Actualment al catàleg col·lectiu informatitzat amb el sistema
INNOPAC hi ha 237.972 títols de monografies i es pot consultar des de tots els
terminals connectats a la xarxa informàtica de la Universitat i des de la pàgina web de la
UIB. Durant el curs passat es va treballar intensament en la incorporació de noves
revistes electròniques a text complet, de les quals ja n’hi ha unes 2.800 d’accessibles en
línia.

Resum de la memòria del curs 2001-2002

Canvis a la plantilla de personal

— Dues persones han obtingut places de grup III, per promoció interna.
— Dues persones han obtingut places de grup III, per comissió de serveis.
— Una persona ha obtingut plaça de grup II, per promoció interna.
— Una persona s’ha reincorporat a una plaça de funcionari B22 per concurs.
— Una persona s’ha promocionat a una plaça de funcionari C22 per concurs.
— S’han contractat tres noves persones per donar suport a la preparació dels fons

bibliogràfics de la nova biblioteca de l’edifici de Dret i Economia.

Modificacions en els càrrecs de responsabilitat del Servei
No hi ha hagut modificacions en els càrrecs de responsabilitat del Servei durant el curs
2001-2002, però s’ha creat el comitè de Pla estratègic, integrat per:
Miquel Pastor 
Paloma Insua 
Clara Rul·lan
Marta Macias
Almudena Cotoner

Becaris i alumnes col·laboradors

— S’han continuat dotant les cinc places d’alumnes col·laboradors per tal de donar
suport als projectes inclosos en el contracte programa, així com altres cinc per donar
suport general a les biblioteques.

— S’han dotat dues noves places d’alumnes col·laboradors per donar suport al projecte
CEDOC.

— El CEDOC ha continuat dotant dues beques, una de les quals es destina a realitzar el
projecte de preservació i catalogació d’arxius.



Locals
— Seguiment de les obres de la biblioteca del nou edifici de Dret i Economia.
— Realització d’una proposta de modificació de diversos espais del Ramon Llull per

concentrar el servei de catalogació en un únic despatx i poder ampliar la capacitat de
la biblioteca Ramon Llull, per tal d’encabir-hi els fons de Filologia Catalana i
habilitar un espai de mediateca.

— Col·laboració amb el Vicerectorat d’Infraestructures i Medi Ambient i el Col·legi
d’Arquitectes per a la posada en marxa del concurs de projectes amb vista al nou
edifici de la biblioteca central de la UIB.

— Redacció definitiva del programa de necessitats de l’edifici de la biblioteca central
de la UIB.

 Equipaments
 
 — Ampliació de memòria RAM de l’ordinador central del Servei.
— Adquisició de quatre escàners per al projecte Ariel i el projecte de preservació,

catalogació i digitalització d’arxius contemporanis.
— Ampliació de memòria de diversos PC per adaptar-los als requeriments de

Millenium
— Adquisició  d’un PC portàtil per al projecte CABIB.
— Instal·lació de tres ordinadors per a formació i pràctiques a la sala de fons antic i

col·leccions especials.
 
 Software
— Posada en marxa de nous mòduls del programa de gestió de biblioteques

INNOPAC: Scope de la Biblioteca Diocesana de Mallorca, TOC: Table Of
Contents, nou mòdul de gestió d’imatges.

— Adquisició i posada en marxa del programa Adobe Capture per a la creació de PDF
a partir d’imatges.

 
 Formació
 — Realització dels cursos de formació del personal del Servei dins el Pla de formació
de la UIB.
 — Col·laboració en l’organització de diversos cursos amb ABADIB.
 — Realització de cursos i sessions de formació d’usuaris adreçats al PDI.
— Posada en marxa d’un pla de formació d’usuaris adreçat als alumnes de nou ingrés i

desenvolupat durant els mesos d’octubre i novembre de 2001
— Assistència a diversos cursos del Pla de formació de la UIB i a cursos i jornades

externs, especialment en el camp de la gestió.
— Estada d’intercanvi d’informació amb la Universitat Pompeu Fabra de cara  a

l’obertura de la nova biblioteca de Dret i Economia
— Millora de la secció de recursos de formació a la pàgina web.
— Creació d’un fons bibliogràfic de literatura professional de biblioteconomia i

documentació per a la formació i el reciclatge del personal del Servei.
 
 Projectes



— Consolidació i ampliació del projecte CABIB (catàleg bibliogràfic de les Illes
Balears: el SBD de la UIB duu la coordinació i administració del sistema per un
període de tres anys, amb una contraprestació de 10 milions anuals).

— Digitalització dels articles d’opinió apareguts a la premsa de les Illes Balears durant
2001.

 — Posada en servei de noves bases de dades de revistes electròniques en línia: Wiley
Interscience, IOP, IEEE Xplore, Kluwer Online, Link Search i Siam Journals.
 — Consolidació i ampliació del pla de millora del temps de catalogació.
— Desenvolupament de l’hemeroteca electrònica, que ja conté prop de 2.800 títols de

revistes accessibles en línia a text complet.
— Impuls de la biblioteca electrònica de tesis doctorals mitjançant un acord amb el

Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya.
— Realització del Programa de necessitats de la futura biblioteca central de la UIB. 
 — Continuació del pla de catalogació retrospectiva, del qual s’ha realitzat la sisena fase
finalitzant la catalogació del fons de la biblioteca del Departament de Ciències
Històriques i Teoria de les Arts, i aproximadament la meitant del fons retrospectiu de la
biblioteca Ramon Llull que s’han anat incorporant a la biblioteca Ramon Llull.
— Millora i extensió de la pagina web del Servei. Noves seccions com la de Novetats
— Inici dels treballs per a l’adaptació de la pàgina web als col·lectius amb minusvalies

visuals, amb l’objectiu de certificarla, segons l’standard del WC3.
— Redacció i desenvolupament experimental d’un pla de formació d’usuaris adreçat

als alumnes.
— Continuació del pla de seguiment i millora del procés d’adquisicions amb la

redacció d’un plec de condicions per a la homologació de proveïdors de
publicacions periòdiques

— Continuació del pla de seguiment i millora del servei de préstec interbibliotecari.
— Desenvolupament de les tasques dels grups de millora: senyalització, processos,

Intranet, bibliografia professional, Pla de comunicació, formació d’usuaris.
— Informatització de biblioteques de diversos instituts dins el projecte CABIB.
— Creació d’una base de dades d’articles d’opinió a text complet, en col·laboració amb

el CEDOC.
— Digitalització de l’arxiu Antoni Pons.
— Col·laboració amb el grup editorial OCEANO per la  creació d’una base de dades en

llengua espanyola.
— Col·laboració amb OCLC per a la catalogació de recursos electrònics.
— Continuació de l’Abocament de sumaris de revistes al catàleg: són ........ registres.
— Organització de la primera assemblea del Grup Espanyol d’Usuaris d’INNOPAC

GEUIN.

Pla de millora del servei: avaluació EFQM i Diploma d’Excel·lència en la Gestió

Durant aquest curs el Servei de Biblioteca i Documentació ha obtingut un diploma de
reconeixement a l’excel·lència en la gestió dins els premis que atorga el Govern de les
Illes Balears a les empreses i organitzacions amb millors pràctiques de gestió.

Aquest premi és el fruit de la posada en pràctica del Pla de millora arran del procés
d’avaluació i la presentació posterior dels resultats mitjançant una memòria EFQM, que
va ser avaluada externament.



Aquest Pla de millora s’ha basat principalment en els equips de millora integrats pel
personal que han abordat diversos camps d’acció en aquells aspectes que calia millorar
del Servei, i en la subscripció d’un contracte programa per a la millora operativa de les
tasques diàries.
 
 Contactes i assessoraments
 
— Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno, per a la gestió informatitzada de la

seva biblioteca.
 — Fundació Rubió i Tudurí, per a la reconversió de les bases de dades bibliogràfiques.
 — Fundació B. March, per a la gestió informatitzada de la seva biblioteca.
— Bisbat de Mallorca, per a la gestió i informatització dels seus fons bibliogràfics.
— Centre de Documentació Europea, per a la informatització dels seus fons

bibliogràfics.
— Servei de Recursos Audiovisuals, per a la catalogació del material audiovisual i la

gestió informatitzada dels recursos i locals a través del programa de gestió
INNOPAC.

— Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, per a la integració de la UIB
a la base de dades de tesis doctorals en xarxa.

 
 Donacions i compres bibliogràfiques
 
— Recepció i trasllat del segon donatiu de Coco Meneses
— Recepció i trasllat del donatiu del Fons Antoni M. Sbert
— Recepció de la biblioteca del doctor Albert Saoner
— Condicionament del fons Miquel Dolç a Madrid amb vista al futur trasllat a la UIB.

Estadístiques

Dades estadístiques 2000
Servei de Biblioteca i Documentació
Universitat de les Illes Balears
(UIB)

Dades

1. Usuaris 15.830
1.1. Estudiants 14.312
1.2. Professors 870
1.3. Personal d'administració i
serveis

396

1.5. Usuaris externs registrats 225
2. Hores i dies d'obertura
2.1. Dies d'obertura anual 236
2.2. Hores d'obertura setmanal 60
3. Locals
3.1. Punts de servei 7
3.2. Superfície (metres quadrats) 3.322
3.3. Llocs de lectura 635
4. Equipament
4.1. PC i terminals de la plantilla 50
4.2. PC i terminals d'ús públic 38
4.3. Lectors i reproductors diversos 13



(microformes, vídeo, etc.)
4.4. Fotocopiadores 5
5. Col·leccions i informatització
5.1. Monografies
5.1.1. Total de volums a 31 de
desembre de 2001

518.272

5.1.2. Ingressades el 2001 19.217
5.1.2.1. Compra 13.942
5.1.2.2. Donatiu o intercanvi 5.275
5.2. Publicacions periòdiques
5.2.1. Total de títols a 31 de
desembre de 2001

5.743

5.2.2. En curs de recepció 2.435
5.2.2.1. Compra 2.250
5.2.2.2. Donatiu o intercanvi 408
5.2.3. Revistes electròniques a les
quals es té accés

2.864

5.4. Bases de dades a les quals es
té accés

824

5.5. Documents catalogats el 2001 17.345
5.6. Registres bibliogràfics
informatitzats

5.6.2. Títols 237.972
6. Serveis
6.3 Préstecs domiciliaris 204.281
6.4 Entrades a les Biblioteques 777.916
6.5. Visites a les pàgines web de les
biblioteques

67.574

7. Préstec interbibliotecari
7.1. Documents obtinguts d'altres
biblioteques

5.168

7.1.1. Articles 5.444
7.1.1.1. Espanya 4.218
7.1.1.2. Estranger 1.226
7.1.2. Llibres 841
7.1.2.1. Espanya 693
7.1.2.2. Estranger 148
7.2. Documents servits a altres
biblioteques

913

7.2.1. Articles 845
7.2.1.1. Espanya
7.2.1.2. Estranger
7.2.2. Llibres 67
7.2.2.1. Espanya
7.2.2.2. Estranger
8. Personal
8.1. Personal 42
8.1.1. Funcionaris A i B i laborals 6



LG1 i LG2
8.1.2. Funcionaris C i D // laborals
LG3, LG4 i LG5 i contractats

36

8.1.3. Estudiants becaris 10
8.2. Cursos de formació
8.2.1. Nombre de cursos 8
8.2.2. Nombre d'assistents 240
9. Pressupost
9.1. Inversions en fons bibliogràfics 1.815.296
9.1.1. Compra de monografies 381.883
9.1.2. Subscripció de publicacions
periòdiques

1.310.206

9.1.3. Compra o accés a bases de
dades

123.207
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9.4 SERVEI DE  CÀLCUL I INFORMATITZACIÓ

Adreça
Edifici Anselm Turmeda
Campus universitari
Cra. de Valldemossa, km 7.5
E-07071 Palma

Telèfon: 971 17 28 86
Telefax: 971 17 29 04
E-mail:  consultes-sci@uib.es
www: http://www.uib.es/c-calculo

Director: doctor Bartomeu J. Serra Cifre (ext. 31 28; tomeu.serra@uib.es)
Director adjunt: senyor Francesc Llabrés Mut (ext. 31 29; fllabres@uib.es)

INTRODUCCIÓ

El Servei de Càlcul i Informatització va ser creat l'any 1985, i dóna suport
informàtic a les tasques de gestió, docència i recerca d'aquesta universitat i ofereix també
als centres oficials i a les empreses privades la informació i l'assessorament que demanen.

ACTIVITATS DOCENTS

Cursets del Pla de formació del PAS i PDI impartits per personal del SCI:
 E061601 Microsoft PowerPoint, 10 hores
 E062601 Funcionament de PC amb lector de targeta, 5 hores
 E062901 Macromedia Fireworks, 10 hores
 E063101 Administració de sistemes UNIX, 10 hores
 G060503 Sistema operatiu Microsoft Windows, 10 hores
 G060807 Microsoft Word (avançat), 10 hores
 G061006 Microsoft Excel (avançat), 10 hores
 G061108 Correu electrònic, 5 hores
 G061304 Internet (avançat), 10 hores
 E061602 Microsoft PowerPoint, 10 hores
 
 
 Aules informàtiques:
 S’ha fet la coordinació de les aules informàtiques, aules d’ordinadors, PC i Macintosh, per
a la docència en general i per als alumnes de Campus Extens. Aquesta coordinació suposa,
entre d’altres tasques, la gestió dels alumnes col·laboradors responsables de les aules, la



2

coordinació de les instal·lacions i reparacions necessàries, i les propostes d’adquisició de
productes nous, tant de hardware com de software.
 
 Les novetats més importants del curs 2001-2002 són l’obertura de dues aules noves, a
l’edifici Interdepartamental, dotades amb trenta PC cada una, i la realització d’un concurs
per renovar cent dels PC de les aules, allà on havien quedat més obsolets.
 
 
 

 PROJECTES DE RECERCA
 
 
 Projecte PROFIT
 
 Métodos de computación de altas prestaciones integrados en un sistema basado en
componentes para el sector financiero (GridHPCsf): 
 Investigació bàsica en les àrees de gestió de sistemes distribuïts (Internet/intranet)
combinada amb computació d’altes prestacions i software per ordinadors paral·lels.
 
 
 

 ALTRES
 
 
 Equips
 
 La incorporació més important d’equips informàtics durant el curs 2001-2002 ha estat la
d’un superordinador per cobrir les necessitats de servei de processament de dades. Aquest
ordinador és l’eina inicial d’un projecte d’integració de serveis i de consolidació de
servidors, que consisteix a reduir el nombre dels sistemes de computació que donen servei
actualment a la UIB.
 
 L’equip adquirit és un Compaq Alphaserver GS160, configurat amb:
 16 processadors 21264 EV68 de 1.001 MHz i 8 MB de memòria cau (caché) cada un
 16 GB de memòria RAM entrellaçada a 32 vies
 4 mòduls d’E/S que disposen de connexions a Gigabit Ethernet, Fibre Channel i Ultra

SCSI-3.
Una xarxa d’emmagatzematge (SAN) basada en Fibre Channel, amb controladors d’E/S
dedicats amb 1 GB de memòria cau i 1 TB de disc.

S’ha escollit un model de la sèrie AlphaServer GS per la flexibilitat de configuració i
adaptabilitat a l’entorn actual de la UIB. Aquesta família de sistemes permet fer particions
físiques i lògiques del maquinari, i admet diversos sistemes operatius en les diferents
particions. Actualment, l’ordinador GS160 de la UIB està configurat en dues particions
físiques, una amb sistema operatiu Tru64 UNIX, per a càlcul científic. La segona utilitza
OpenVMS Galaxy, que permet executar tres instàncies d’OpenVMS, una per a cada servei:
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docència, suport a la investigació i administració. L’assignació de CPU entre instàncies és
automàtica i dinàmica, segons la càrrega.

El rendiment obtingut amb aquest sistema, en la partició de càlcul, és, per exemple,
superior en 3,5 vegades a l’ordinador Compaq HPC320 del CESCA, en una execució amb
un sol processador i 100 MB de RAM.

A part d’aquest superordinador, també s’han adquirit dues estacions de treball Compaq
DS10, configurades en cluster, destinades al servei de correu electrònic.

Infraestructura de la xarxa de la UIB

La xarxa de la UIB és formada bàsicament per dos nivells estructurats. En el primer nivell
hi ha una xarxa de fibra òptica d'alta velocitat, Gigabit Ethernet, que uneix tots els edificis
del campus. És formada per un node central (amb el corresponent node auxiliar), del qual
surten branques en forma d'estel cap als diferents edificis del campus. En el segon nivell es
troben xarxes de tipus IEEE802.3/Ethernet (10 Mbps), FastEthernet (100 Mbps) i Gigabit
Ethernet (1.000 Mbps), amb diferents mitjans físics, que formen les xarxes de l'interior dels
edificis. Es disposa de commutadors de tecnologia Ethernet/FastEthernet per connectar a la
xarxa local els punts de dades instal·lats per les aules, els despatxos i altres dependències
dels edificis del campus. 

El cablatge de la xarxa de la UIB ha estat estructurat seguint els estàndards internacionals
actuals, cercant modularitat, flexibilitat i facilitat de creixement i canvis ràpids de les
assignacions de punts en els llocs de treball; existeix un cable fix des dels punts de dades
fins als armaris de comunicació. Mitjançant el plafó de connexions es connecta cada punt
de les bases de connexió al servei desitjat per l’usuari. Aquests punts poden donar els
serveis següents: Ethernet/FastEthernet, xarxa LocalTalk, terminals VT i telèfon (veu o
dades) o XDSI.

Altres centres de la Universitat (que hi tenen relació) que no són al campus, com ara
l'edifici Sa Riera, les extensions universitàries, o els centres universitaris, tenen xarxes
informàtiques connectades a la del campus mitjançant línies punt a punt llogades a
Telefònica, línies XDSI o ATM.

Durant aquest curs 2001-2002 s’han substituït seixanta commutadors dels armaris de
comunicacions dels diferents edificis del campus pel model Vertical Horizon, superior en
prestacions i funcionalitats a l’existent prèviament. També s’ha instal·lat un encaminador
(router) SSR8600, amb Gigabit Ethernet, amb funcions de commutador de serveis. També
s’ha engegat un projecte de xarxes sense fil (wireless LAN), amb la instal·lació de diferents
punts d’accés pel campus.

Tasques i serveis
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Resumidament, les activitats i els serveis que ofereix el Servei de Càlcul són
bàsicament els següents:

 Gestió de la xarxa informàtica de la UIB.
 Gestió de les comunicacions informàtiques cap a l'exterior de la UIB (XDSI, accés a

Internet, accés remot, connexions amb centres i extensions universitaris, etc.).
 Gestió del serveis d'informació de la UIB pel sistema WWW: servidors web,

cercadors, etc.
 Gestió de les aplicacions de xarxa: correu electrònic, missatges (news), etc.
 Gestió de sistemes: de diversos sistemes operatius (OpenVMS, UNIX diversos,

WindowsNT…) per a multiplicitat de tasques: docència, gestió universitària, etc.
 Gestió dels principals servidors: servidor d’impressores, de fitxers, de noms, de

còpies de seguretat d’estacions de treball, etc.
 Desenvolupament de software, principalment:
• de gestió
• aplicacions web
• relacionat amb targetes intel·ligents

 Consultori i assessoria informàtics: avaluacions, rendiments, etc.
 Coordinació de les aules d’informàtica
 Gestió dels PC d’administració: sistema operatiu i aplicacions, emmagatzemament

de la informació, seguretat, etc.
 Gestió de targetes intel·ligents: carnet d’estudiant, control d’accessos, connexió des

de caixers automàtics, etc.
 Suport de programari: adquisicions, distribució, instal·lació, etc., de diversos

productes (sistemes operatius, aplicacions ofimàtiques, productes antivirus,
aplicacions estadístiques, científiques, etc.).

 Suport informàtic al Servei de Biblioteca i Documentació: aplicacions (INNOPAC,
Millennium…), terminals (OPAC…), etc.

 Servei de lectura de fulls per marques òptiques (correcció d'exàmens tipus test,
enquestes, etc.).



9.5 SERVEI DE COMUNICACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS

Des del Servei de Comunicació s’ha fet la divulgació als mitjans de comunicació de la
informació generada per la comunitat universitària: òrgans de govern, departaments,
serveis, professors, personal d’administració i serveis, Consell d’Estudiants, associacions
d’alumnes, i altres grups de representació estudiantil, així com la Fundació Universitat-
Empresa de les Illes Balears, l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats, l’Institut Joan Lluís
Vives, el Grup 9 d’universitats, i altres institucions científiques i culturals vinculades a la
Universitat.

S’han emès unes 500 notes de premsa sobre informació universitària als mitjans de
comunicació, així mateix s’ha facilitat la realització d’entrevistes, reportatges, publicació
d’articles, emissió de comunicats, reunions amb periodistes, i participació de professors,
personal d’administració i serveis i alumnes en tertúlies de ràdio i debats de televisió.
Durant els mesos de juliol a octubre s’ha incrementat la difusió d’informació als portals
Vilaweb i Universia, amb la tramesa de més de 300 notes informatives.

S’han consolidat i millorat els recursos destinats a facilitar la tasca divulgativa del Servei
de Comunicació engegats l’any anterior: la pàgina web del Servei, dissenyada per a l'ús tant
dels mitjans de comunicació com de la comunitat universitària, ha esdevingut una eina
fonamental per a la difusió de l’actualitat universitària, la guia d’experts de la UIB, en
format electrònic i en paper, adreçada específicament als mitjans de comunicació, ha de
servir per facilitar als mitjans de comunicació l’accés als especialistes de la UIB i
l’assessorament d’aquests. Pel que fa a l’activitat de recerca realitzada pels grups
d’investigació de la UIB, la guia de consulta de projectes de recerca, en format electrònic,
disposa ja de més de 50 projectes a l’abast dels mitjans de comunicació, empresaris i
persones interessades.

Enguany s’ha posat en marxa la primera fase d’una xarxa de monitors, localitzats als halls
dels edificis, destinats a informar tota la comunitat universitària sobre les activitats que es
desenvolupen al campus. Actualment el nombre de monitors és de tretze, i es preveu arribar
fins a un total de trenta a la segona fase.

Entre altres continguts, s’ha donat especial suport a la divulgació de l’activitat acadèmica i
de recerca dels professors i investigadors de la Universitat, així com s’ha facilitat
informació puntual dels congressos, seminaris, conferències, màsters, cursos
d’especialització, publicació de llibres, concerts, representació d’obres de teatre,
homenatges i d’altres activitats culturals organitzades per la UIB o en col·laboració amb
altres institucions. D’altra banda, els mitjans de comunicació s’han fet ressò dels actes
institucionals organitzats per la Universitat, com cerimònies d’investidura, homenatges,
actes d’inauguració del curs acadèmic, actes de lliurament de títols, etc.

El Servei de Comunicació dóna suport a les relacions de la Universitat amb els mitjans de
comunicació i responsables de comunicació d’altres universitats i centres de recerca, tant
de l’Estat espanyol com europeus. També amb els serveis de comunicació d’institucions
públiques i privades de les Illes. Són tasques del Servei l’elaboració de dossiers de premsa i



el seguiment de les notícies de la Universitat que han aparegut a les televisions i ràdios.
Com també la distribució als mitjans de comunicació de les publicacions fetes per la
Universitat: Full Oficial de la Universitat (FOU), Memòria d’investigació, Programes de
doctorat, Guia de l’estudiant, i altres publicacions realitzades per la Universitat.



9.6 SERVEI LINGÜÍSTIC

ÀREA DE CORRECCIÓ I TRADUCCIÓ

Fins al 5 de juliol de 2002, l’àrea d’assessorament de correcció i traducció de i a
llengües estrangeres ha gestionat un total de 222 documents acadèmics, institucionals i
científics, amb la col·laboració de traductors i correctors externs. S’han corregit 59
documents: 46 en anglès, 7 en castellà, 5 en francès i 1 en italià.
En el cas del català, s’han corregit més de 3.000 documents, 23 dels quals s’han
encarregat a col·laboradors externs.
D’altra banda, s’han fet 141 traduccions de documents científics i institucionals: 30
documents al català, 69 a l’anglès, 17 a l’espanyol, 23 al francès i 1 a l’alemany.
Les feines de correcció i traducció encarregades a col·laboradors externs fins al 5 de
juliol representen el cost següent:

Dades econòmiques del curs 2001-2002 (fins al 5 de juliol de 2002)

Documents traduïts i corregits 222
Cost total per al Servei Lingüístic 14.981,66 euros/ 2.492.738 ptes.
Cost per als centres sol·licitants 15.977,81 euros/ 2.658.484 ptes.
Cost total de totes les feines 30.959,48 euros/ 5.151.224 ptes.

El 15 de gener de 2002, el Consell Executiu va aprovar les noves tarifes de traducció i
correcció (0,07 euros per paraula traduïda i de 0,03 euros per paraula corregida). Aquest
augment explica l’increment del cost respecte al curs passat encara que s’hagin
sol·licitat menys feines. Es manté la gratuïtat per a feines de correcció i traducció de
menys d’un full.
El Servei Lingüístic ha facilitat feines de traducció a altres institucions, al Consell
Insular de Mallorca i a Sa Nostra.
Les coordinadores de l’àrea de traducció i correcció han assistit a les II Jornades per a la
Cooperació en l’Estandardització Lingüística. Traducció i llengua estàndard (29 i 30 de
novembre de 2001. Institut d’Estudis Catalans. Barcelona), a les Jornades de Traducció
i Eines Informàtiques (gener i febrer de 2002. Centre de Cultura Sa Nostra. Palma) i al
Curs sobre Elaboració de Formularis Electrònics. Pla de formació de la Direcció
General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears (24 i 25 de gener de
2002. Palma).

ÀREA DE PLANIFICACIÓ I DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Amb la finalitat de tenir dades comparatives amb els resultats de l’enquesta del curs
1999-2000 sobre l’ús de les llengües a la docència a la UIB, aquest curs s’ha tornat a
planificar i a dur a terme l’enquesta a la totalitat de les assignatures impartides per la
UIB.
També s’han actualitzat les dades referides a l’ús del català a les proves de selectivitat i
en les activitats de recerca de la Universitat.
Com a primer pas per conèixer les necessitats lingüístiques de cada lloc de treball del
PAS, s’ha dissenyat i començat a passar una enquesta entre els treballadors de la UIB.



Com cada any, s’han convocat els ajuts a la recerca en català, que suposa la concessió
d’ajuts de 300 euros per a cada tesi doctoral redactada en català i de 150 per a les tesis
de llicenciatura, les memòries d’investigació i els projectes de fi de carrera.
S’han organitzat els cursos específics de Perfeccionament de l’Expressió Oral i
Normativa de la Llengua Escrita, ambdós adreçats a millorar el nivell dels estudiants de
la UIB.
També s’ha col·laborat, en el Pla de Formació, en l’organització dels cursos de llengua
catalana per al PDI i PAS; i amb el Servei de Relacions Internacionals en els cursos de
català per a estudiants del programa ERASMUS.
Durant aquest curs s’ha posat en funcionament la Borsa d’Intercanvi Lingüístic, amb la
finalitat de facilitar els contactes entre persones que cerquen aprendre o practicar
idiomes.
La responsable de l’àrea de planificació i dinamització ha assistit al Segon Congrés
Europeu sobre Planificació Lingüística (14-16 de novembre de 2001. Andorra), al
Congrés Mundial sobre Polítiques Lingüístiques (16-20 d’abril de 2002. Barcelona) i,
en representació del director del Servei Lingüístic, a la sessió de la Comissió Tècnica de
Llengua de l’Institut Joan Lluís Vives que va tenir lloc a Castelló el 15 d’abril de 2002 i
a la XIII Trobada de Serveis Lingüístics (15 i 16 de maig de 2002. Alacant).

ÀREA D’IDIOMES MODERNS

L’Àrea d’Idiomes Moderns ha impartit 8 cursos d’idiomes, organitzats en 13 grups, als
quals han assistit 284 alumnes.

Curs Grups Alumnes
Anglès mitjà 4 87
Anglès avançat 1 18
Alemany bàsic 3 60
Alemany mitjà 1 15
Alemany avançat 1 5
Francès bàsic 1 22
Francès mitjà 1 2
Italià bàsic 1 12

Total 13 284

Cursos de formació (PAS-PDI):

Curs Grups Alumnes
Anglès mitjà 1 31
Anglès avançat 1 19
Alemany bàsic 1 12

Cursos d’estiu d’idiomes durant el mes de juliol:

Curs Grups Alumnes
Anglès mitjà 1 14 



El professor d’anglès ha participat al Programa Internacional de Professors Visitants
amb la ponència «British vs. American English, a workshop for teachers going to the
U.S.» (novembre de 2001. Centre d’Ensenyament per a Professors de Secundària.
Conselleria d’Educació i Cultura. Palma).
La professora d’alemany ha assistit al curs La Fonètica Alemanya (Centre de
Professors. Conselleria d’Educació i Cultura. Palma).

GABINET D'ONOMÀSTICA

Durant el curs 2001-2002, el Gabinet d'Onomàstica ha resolt 750 consultes sobre
toponímia. D’aquestes, 622 es referien a Mallorca, 31 a Menorca, 6 a les Pitiüses i 91 a
Espanya i a l’estranger. A més a més, s’han revisat diverses llistes de topònims referents
a urbanitzacions, carrers de Palma, camins rurals i ports de les Balears.
D’altra banda, s’han resolt 94 consultes sobre antroponímia. S’han rebut 129 peticions
de certificats per a la normalització ortogràfica de cognoms. S’han expedit 120
certificats, s’han redactat 28 notes informatives i s’han atès 52 consultes sobre
normativa.
A més de les consultes diàries, el Gabinet d’Onomàstica ha treballat en els projectes
següents:
1. Elaboració d'un repertori de cognoms tradicionals de les Illes Balears adaptats a la
normativa ortogràfica actual, treball que és en fase de revisió.
2. Informatització de totes les consultes de toponímia, antroponímia i qüestions diverses
que s'han atès des de la creació del gabinet.
3. Compilació i revisió de les comunicacions i ponències presentades a les jornades de
toponímia i antroponímia.
4. Creació i informatització del fons bibliogràfic del Gabinet.
5. Organització de la XV Jornada d'Onomàstica que es va dur a terme a Manacor el 16
de març de 2002, a la torre dels Enagistes.
6. Adquisició d'articles referents a onomàstica que es publicaren a les revistes Lluc, S'ull
de Sol, El Mirall, Miramar, Randa, etc. L'objectiu és escanejar tot el material perquè es
pugui consultar a la pàgina web.
Les dues becàries que fan feina al Gabinet han assistit al XXVIII Col·loqui de la
Societat Catalana d'Onomàstica (22-24 de març de 2002. Ciutadella i Maó) i al curs El
Català a la Xarxa (Premis Octubre. València).

GABINET DE TERMINOLOGIA

El Gabinet de Terminologia ha atès durant el curs 2001-2002 aproximadament 4.000
consultes terminològiques puntuals. Les consultes provenen sobretot de l’Administració
autonòmica i de la mateixa Universitat. Les àrees més consultades han estat alimentació
i gastronomia, ciències de la vida, ciències de la salut i economia.
En relació amb els treballs terminològics sectorials, s’ha publicat el Recull de gentilicis,
dut a terme juntament amb el Gabinet d’Onomàstica, i s’han enllestit el Diccionari de
les arts: arquitectura, escultura i pintura, treball revisat pel TERMCAT i coordinat pel
Gabinet de Terminologia, i el Lèxic multilingüe de construcció català-castellà-francès-
anglès-alemany, elaborat pel Gabinet de Terminologia, tots dos a punt de ser editats.
Quant a les activitats de dinamització que ha dut a terme el GT aquest curs, s’ha de
destacar la difusió electrònica de les publicacions terminològiques que han arribat al



GT, dels termes normalitzats pel TERMCAT, de webs d’interès lingüístic i
terminològic…, a través de les llistes de distribució per departaments de què disposa el
GT i de la llista d’assessors lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística, a
més de la constant actualització de les webs del GT.
Així mateix, cal esmentar enguany la col·laboració d’alumnes del Departament de
Filologia Espanyola, Moderna i Llatina de la UIB en el buidatge de diversos treballs
terminològics relacionats amb les arts escèniques.

RELACIONS EXTERIORS

El director del Servei Lingüístic va participar a la sessió de la Comissió Tècnica de
Llengua de l’Institut Joan Lluís Vives que va tenir lloc a Andorra el 14 de novembre de
2001.
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1. Antecedents

El Servei de Prevenció propi va ser creat l’agost de 1999, amb les especialitats d’higiene i
ergonomia i psicosociologia; l’especialitat de seguretat es va contractar amb Nex
Assistance; l’especialitat de Medicina del Treball està contractada des de gener de 1997.
Des del gener de 2001, el Servei de Prevenció propi assumeix també l’especialitat de
vigilància de la salut (l’especialitat de seguretat seguia contractada amb l’empresa Nex
Assistance).

El mes de juny de 2001 el tècnic Miquel Mesquida es dóna de baixa de la Universitat i
queda vacant la plaça d’ergonomia i psicosociologia. Aquesta plaça surt a concurs públic,
però malgrat això no s’ha pogut cobrir fins l’any 2002.

A partir del mes de gener de 2002, la Universitat rescindeix el contracte amb Nex
Assistance i amplia el contracte del tècnic Santiago Hernández a temps complet, que
assumeix les especialitats de seguretat i higiene i temporalment la d’ergonomia i
psicosociologia (fins que es contracti un altre tècnic superior).

D’aquesta forma, l’organigrama preventiu actual de la UIB és el següent:
• Comitè de Seguretat i Salut (constituït l’any 1996 i integrat per cinc delegats de

prevenció i cinc representants de la UIB).
• Servei de Prevenció propi, que assumeix les quatre especialitats.

2. Activitat preventiva desenvolupada durant el període setembre 2001 – agost 2002



A) Gestió de la prevenció

• S’ha elaborat una política preventiva de la Universitat a partir d’una proposta de CC.OO.
Aquesta política ha estat acceptada al Consell Executiu i el Comitè de Seguretat i Salut.

• El març de 2002 es va presentar al Comitè de Seguretat i Salut una planificació de
l’activitat preventiva que engloba els anys 2002-2006, amb l’objecte de donar una visió
de futur de les accions que s’han d’emprendre a curt i llarg termini. Aquest document
inclou el pla de formació.

• A partir d’aquesta planificació, s’han fet les següents activitats programades:
• Elaboració del procediment de consulta, participació i documentació.
• Elaboració del procediment d’avaluació general de riscs i planificació de l’activitat

preventiva.
• Adaptació del mètode específic d’avaluació de riscs psicosocials de l’INSHT per

avaluar el personal PAS de la Universitat.
• Adaptació dels mètodes específics d’avaluació IBV i OWAS per avaluar els riscs

ergonòmics del personal de biblioteques.
• Adaptació del mètode específic d’avaluació de pantalles de visualització del

Ministeri de Sanitat i Consum.
Tota aquesta documentació s’ha presentat al Comitè de Seguretat i Salut.

• S’han fet les reavaluacions de riscs previstes a la planificació (personal PAS i
instal·lacions generals), que inclouen l’aplicació dels mètodes específics esmentats
anteriorment:
• Edifici Guillem Cifre de Colonya.
• Edifici Anselm Turmeda i Aulari.
• Edifici interdepartamental.

• Investigació d’accidents: s’han investigat 16 accidents o incidents i s’han elaborat els
corresponents informes, que inclouen les mesures de prevenció que s’han d’aplicar.
S’han fet 6 activitats preventives de les 29 que s’havien proposat als informes
d’investigació (21% solucionat). La majoria de les accions no realitzades estan
pressupostades i planificades.

• Comunicacions de riscs dels treballadors: s’han fet 10 comunicacions (per escrit o via
telefònica). De les 13 activitats preventives que s’havien proposat als informes de
comunicació de riscs, se n’han fet 6 (46% solucionat). Les accions no realitzades estan
pressupostades i planificades.

• S’ha fet un sistema de coordinació interna amb el Servei de Personal perquè lliurin les
fitxes d’informació de riscs a oficines als treballadors de nova incorporació, i perquè
comuniquin les baixes i altes (d’accidents i de contractes) al Servei de Prevenció.

• S’han comprat diversos llibres i vídeos de prevenció de l’INSHT.
• S’han impartit els següents cursos de formació:

• Cursos d’assistència voluntària:
maig de 2001 12 alumnesEducació de la veu abril de 2001 8 alumnes



maig de 2001 24 alumnesPrevenció de pantalles de visualització
juny de 2001 28 alumnes

Seguretat i higiene en laboratoris març de 2002 13 alumnes
Prevenció de l’estrès en docents maig de 2002 7 alumnes
Educació de la veu març de 2002 9 alumnes

• Cursos d’assistència obligatòria:
Curs bàsic de prevenció de riscs laborals (50 hores) adreçat als membres del Comitè de
Seguretat i Salut (varen assistir 8 alumnes, que han rebut el títol de tècnic bàsic).

B) Seguretat en el treball

S’han fet les següents activitats sobre actuació en cas d’emergència:

Edifici Mateu Orfila i Rotger
• S’ha acabat el Manual d’autoprotecció de l’edifici, iniciat per Nex Assistance.
• S’ha instal·lat senyalització d’evacuació, localització de mitjans i plànols d’ubicació.
• S’han designat els treballadors responsables d’emergències de l’edifici.
• S’ha distribuït informació per a l’actuació en cas d’emergència a tot el personal propi i

subcontractes (amb acusament de recepció), i tríptics per als alumnes de l’edifici.
• S’ha impartit formació sobre emergències a tots els col·lectius:

Curs Professorat Dirigit a Assistents
PAS i subcontractes de l’edifici 39 PAS (85%)

17 de subcontractes
PDI del Departament de Física 16 (39%)*
PDI del Departament de Química 14 (37%)*

Curs bàsic d’incendis i pla
d’emergència (1 h)
3 sessions

S. Hernández

PDI del Departament
d’Economia i Empresa

19 (24%)*

TOTAL 105
Curs pràctic d’extinció
d’incendis (2 h)

Bombers de
Palma

Equips de segona intervenció
dels edificis Mateu Orfila i
Rotger i Guillem Colom C.

18

Sessió informativa per als
caps d’emergència (1 h)

S. Hernández Caps d’emergència de l’edifici
Mateu Orfila i Rotger

7

* Sense comptar associats.

• S’ha realitzat un simulacre d’emergències (19 de març de 2002), en el qual han
col·laborat els bombers i Protecció Civil.

Edifici Arxiduc Lluís Salvador
Edifici de l’Escola d’Hoteleria, que no depèn de la UIB, però hi treballa personal de la UIB
(PAS i PDI). S’ha impartit formació sobre emergències al personal de la UIB, de forma
prèvia al simulacre que va organitzar aquesta empresa:

Curs Professorat Dirigit a Data Assistents



Curs bàsic d’incendis i pla
d’emergència (1 h)

S. Hernández PAS i PDI de la UIB
a l’edifici

25/4/02 4 PAS (50%)
5 PDI (33%)*
Total: 9

* Sense comptar associats.

Edifici Sa Riera
• S’ha fet el Manual d’autoprotecció de l’edifici. Queda pendent implantar-lo.

Edifici Guillem Colom Casasnovas
• S’ha acabat el Manual d’autoprotecció de l’edifici, iniciat per Nex Assistance. Queda

pendent implantar-lo.
• S’ha instal·lat senyalització de vies d’evacuació i de localització de mitjans de protecció.

Edifici interdepartamental
• S’ha instal·lat senyalització de vies d’evacuació i de localització de mitjans de protecció.

C) Higiene en el treball

• S’ha gestionat la compra del material següent:
• Una vitrina de gasos per al laboratori de Bioquímica (ja instal·lada).
• Instal·lació de dues campanes extractores per a Geologia i per a Enginyeria Química.
• Kit per a la recollida de vessaments de mercuri, per als laboratoris de Física.
• Instal·lació d’un tancament de vidres del registre general (Son Lledó) per evitar el

renou i els corrents d’aire.
• Cambra fotogràfica digital.
• Vint ulleres de seguretat, vint màscares per a pols i quatre màscares per a gasos

(pressupost acceptat).
• Luxòmetre i termohigròmetre (pressupost acceptat).

• S’ha continuat amb el control i supervisió de la recollida de residus químics i sanitaris.
S’ha gestionat la dotació de més contenidors per a residus químics i sanitaris als
laboratoris on ha fet falta.

• S’ha participat en la proposta del doctor Jordi Pericàs per assolir que l’edifici Guillem
Cifre de Colonya estigui lliure de fum de tabac. S’ha tramitat l’adaptació de llocs per a
fumadors (instal·lació d’extractor de fums i porta a una sala del bar).

• Davant les reclamacions de diversos treballadors del Servei d’Alumnes, s’han fet
reunions perquè no es fumi al servei (ja no s’hi fuma des de febrer de 2002).

D) Ergonomia i psicosociologia

• Com s’ha dit anteriorment, s’ha aplicat el mètode d’avaluació específica dels usuaris de
pantalles de visualització i els mètodes d’avaluació IBV i OWAS per avaluar els riscs
ergonòmics del personal de biblioteques (edificis Guillem Cifre de Colonya i Anselm



Turmeda). Els resultats i les mesures de prevenció derivades d’aquests estudis s’han
inclòs a les respectives avaluacions generals de riscs.

• S’han comprat 10 escambells, els quals s’han lliurat al personal en funció de les
necessitats establertes a les avaluacions de pantalles de visualització (PVD).

• S’ha comprat una estufa d’infraroigs, per sol·licitud d’una treballadora.

E) Vigilància de la salut
El gener de 1997 es posa en funcionament el Servei Mèdic de la UIB amb la doble
finalitat d’oferir un servei de medicina assistencial per a tota la població universitària i
d’iniciar les activitats pròpies com a Servei de Salut Laboral. L’equip mèdic està
constituït per dues metgesses especialistes en Medicina del Treball (via MIR).
Des de l’any 1997 fins al juliol de 2002 s’han atès 18456 consultes; durant el curs
2001-02 s’han atès 4744 consultes. En aquestes estan incloses les primeres cures i
seguiment en els casos d’accidents laborals sense baixa, tant per al personal de la UIB
com al personal de neteja, manteniment i alumnes de l’Escola d’Hoteleria.

• Reconeixements mèdics: des de l’inici les revisions mèdiques han estat realitzades per
personal de la Mútua contractada per la Universitat i els remet al Servei Mèdic, que
comenta els resultats de forma personalitzada a cada treballador per tal de poder oferir
els consells i establir els controls oportuns. 
Durant els mesos de maig i juny s’han realitzat els reconeixements al PAS que ho ha
sol·licitat. Els reconeixements al PDI estan pendents per als mesos d’octubre i novembre
del 2002.

• S’ha comprat el programa informàtic MEDTRA per a la gestió de la vigilància de la
salut.

• Vacunacions: els mesos d’octubre i novembre s’ha realitzat la campanya de vacunació
antigripal. S’administren les dosis necessàries de la vacuna antitetànica per tal de
mantenir el calendari actualitzat. En els casos de viatges de professors a països on estan
recomanades i/o obligades determinades vacunacions, s’ha contactat amb les institucions
sanitàries pertinents i s’han administrat les vacunes recomanades.

• S’ha participat en l’estudi MILEBA per a la valoració de la repercussió de la migranya
en el medi laboral.

• En els casos de problemes de salut relacionats o que poguessin afectar al treball, s’han
efectuat els informes amb les recomanacions oportunes, que s’han remès al Servei de
Prevenció. Així mateix, en els casos de patologia crònica o recurrent que afecta de
manera directa o indirecta al treball, es fa el seguiment periòdic, tant amb el propi
pacient com amb el metge de capçalera i/o especialista.

• Es col·labora amb la campanya per al Guillem Cifre Lliure de Fum, mitjançant el suport,
la informació i el seguiment de les persones que sol·licitin ajuda per a la deshabituació al
tabac.

• Cursos: curs de Primers Auxilis per al nivell bàsic de Prevenció de Riscs Laborals i curs
de Vigilància de la Salut.

• S’ha assistit a la IV Reunió Nacional d’Especialistes en Medicina del Treball.



3. Dades d’accidentalitat de l’any 2001

Segons les dades de la mútua d’accidents ASEPEYO, les dades d’accidentalitat a la
Universitat són les següents:

Col·lectiu Núm. patronal 1999 2000 2001
Docents contractats
(associats i ajudants)

07/0058102/91 1 amb baixa
(61 dies)

0 0

PDI interí i PAS
funcionari interí

07/0058129/21 0 0 0

Laborals fixos, laborals
interins i contractes de
durada determinada

07/0106340/23 4 amb baixa
11 sense baixa
Total 143 dies
DM 13 dies
TI 0,23%

2 amb baixa
4 sense baixa
Total 21 dies
DM 11 dies
TI 0,09%

6 amb baixa
12 sense baixa
Total 149 dies
DM 25 dies
TI 0,22%

PAS funcionari 07/01063441/24 1 amb baixa
(9 dies)

0 0

Abreviatures: DM, durada mitjana de les baixes, en dies.
TI, taxa d’incidència (número d’accidents per cada 100 treballadors)

4. Conclusions

L’activitat preventiva desenvolupada pel Servei de Prevenció propi des de l’any 1999, i atès
el que s’ha exposat en aquesta memòria i en les memòries dels anys anteriors, ha permès
implantar les següents accions preventives a la UIB:

• S’està elaborant un manual de gestió, que actualment consta d’una política, de diversos
procediments (per a l’avaluació general de riscs, per a la consulta i participació dels
treballadors, per a la investigació d’accidents i incidents i per a la comunicació de riscs)
i de diversos mètodes d’avaluació específics.

• Actualment es disposa d’una planificació preventiva que abraça els anys 2002 a 2006, i
que especifica les activitats que s’han de dur a terme cada mes al llarg del present any.

• Es disposa d’una pla de formació i informació específic, inclòs dins el pla quinquennal
citat, que abraça tots els llocs de treball de la UIB.

• A partir del pla quinquennal, s’ha reavaluat el personal PAS i les instal·lacions generals
dels edificis Guillem Cifre de Colonya, Anselm Turmeda, Aulari i interdepartamental.
S’ha programat i iniciat la solució de les deficiències detectades en aquestes
avaluacions.

• A partir del pla quinquennal, s’han elaborat diversos plans d’emergència (edificis
Mateu Orfila i Rotger, Sa Riera, Guillem Colom Casasnovas) i s’han començat a
implantar (cosa que implica impartir la formació, distribuir la informació i realitzar
simulacres periòdics).



Totes aquestes accions, que tenen com a inici la política preventiva aprovada a la
Universitat i la consegüent planificació preventiva, s’han consensuat prèviament al si del
Comitè de Seguretat i Salut i han aconseguit establir les bases per realitzar una prevenció
coherent i planificada, la qual cosa està donant l’impuls necessari a la implantació de la Llei
de prevenció a la Universitat.



9.8 SERVEI DE PUBLICACIONS I INTERCANVI CIENTÍFIC

LLIBRES EDITATS PEL SERVEI DE PUBLICACIONS I INTERCANVI
CIENTÍFIC 2001-2002

• Bases metodológicas de la investigación educativa

• Comentario de textos. Poetas del siglo XX.

• Complementos de óptica geométrica

• El derecho penal histórico de Mallorca

• El modelo coste-volumen-beneficio: teoría y práctica

• Estructures de la informació part II: programació amb tipus abstractes de dades

• Gerontología educativa y social

• Imatges i conceptes: introducció a l’estètica

• Lecciones de derecho civil balear

• Los tribunales españoles. Estructura y competencias

• Modernitzar sense excloure

• Nomenclator de nuclis de població de les Illes Balears

• Projekt tourismus

• Prácticas de estructura económica: las técnicas del análisis cuantitativo.

• Treballar amb la diversitat

• 5 th  Agile conference on geographic information science

• Anuario bibliográfico cervantino

• Corral  (CD)

• Educació especial

• El Tribunal de arbitraje y mediación de las Islas Baleares: régimen jurídico

• Els llibres d’obra del Palau Reial de l’Almudaina



• Fin (es) de siglo y modernismo (vol. I – vol.II)

• Fonaments d’anàlisi matemàtica i càlcul

• Internet para investigadores en educación ambiental  (CD)

• La aplicación del derecho como elemento reforzador de la soberanía

• La ascensión y la caida de la teoría funcionalista de la mente

• La gallina dels ous d’or: el darrer teorema de Fermat

• La pintura mallorquina del segle XV

• La talla de la Ciutat de Mallorca, 1512

• Lecciones de derecho procesal

• Legislació civil balear

• Les rissagues de Ciutadella i altres oscilacions de nivell de la mar de gran amplitud
a la Mediterrània

• Materials precompilatoris del dret civil de les Illes Balears

• Recull de gentilicis

LLIBRES EN COEDICIÓ 

Caixa de Balears  “Sa Nostra”

• Poesia de paper núm. 117

• Poesia de paper núm. 118

• Poesia de paper núm. 119

• Poesia de paper núm. 120

• Poesia de paper núm. 121

• Poesia de paper núm. 122

• Poesia de paper núm. 123

• Poesia de paper núm. 124

• Poesia de paper núm. 125



• Poesia de paper núm. 127

• Poesia de paper núm. 128

• Poesia de paper núm. 129

Publicacions de l’Abadia de Montserrat

• Dietari de les eixides: 1900-02 (Vol.I)

• Dietari de les eixides: 1900-02 (Vol.II)

• Entorn de la història de la llengua

• Mostra de diccionari mallorquí

Documenta balear

• Montuïri: l’esclafit de la crispació

Editorial  Marcial Pons

• Veinticinco años de autonomía balear



REVISTES

• Annals of tourism research en español. Vol.3. núm.2

• Annals of tourism research en español. Vol.4. núm.1

• Revista d’educació i cultura, núm. 14

• Revista de Psicologia del deporte. Vol. 10. Núm. 1 

• Revista de Psicologia del deporte. Vol. 10. Núm. 2

• Revista Mayurqa, núm 27

• Revista Taula. Quaderns de pensament. Núm 35-36

• Revista Territoris, núm. 3

PUBLICACIONS INSTITUCIONALS

• Catàleg de projectes d’investigació de la Universitat de les Illes Balears  2001

• Memòria d’investigació de la Universitat de les Illes Balears  2001

• Documents de treball del Departament d’Economia i Empresa: números 31 fins a 36

• Programes de doctorat
• Programas de doctorado

• Lliçó inaugural 2001-2002: Selectivitat i química

• Catàleg del Servei de Publicacions

• Guía d’accés a la Universitat

• Preinscripció universitària

• Matrícula  2002-2003

• Informe de la Sindicatura de Greuges de la UIB  2001

• Manuals de pràctiques del estudis de Mestre

• Pràctica I i II de la llicenciatura de Psicopedagogia

• Guia de les pràctiques de la diplomatura d’Educació Social



• Guia de les pràctiques de la llicenciatura de Pedagogia
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9.9 SERVEI DE RECURSOS AUDIOVISUALS

Adreça i telèfon
Edifici Ramon Llull
Campus universitari
Cra. de Valldemossa, km 7.5
E-07071 Palma

Telèfon: 971 17 34 41 / 26 73
Telefax: 971 17 34 73
E-mail: savser@uib.es

 savdir@uib.es
WWW: www.uib.es/depart/sravweb/

Director: Miquel Oliver Ribas

Personal: Miquel Pou Vicens 
         Daniel Castro Moreni
         Francesc Escanellas Garcias
         Ariane Cuche
         Pau Sbert Robles
         Joan Albons Rosselló

Situació acadèmica: tècnics especialistes en audiovisuals

INTRODUCCIÓ

El Servei de Recursos Audiovisuals (SRAV) és al servei de la comunitat universitària
per donar suport audiovisual a la docència i a la investigació. Es constitueix com un
servei central de la Universitat.

Els nostres serveis es realitzen a proposta de:
La Universitat (a través dels òrgans de govern).
Els departaments i serveis universitaris.
Les institucions.

                          
Quan els serveis són externs (institucions, organitzacions, etc.), els projectes de feina
responen a convenis de col·laboració o contractes.

ACTIVITATS DOCENTS

Cursos d'especialització

«Curs d’instal·lació i utilització d’equips audiovisuals»

PUBLICACIONS

Edició i producció de vídeos i de CD-ROM
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Vídeos

Mater Misericordiae 
Producció: Mater Misericordiae.
Any: 2001
Realització: SRAV
Durada: 14 min

Xavi Torres, un exemple per a tots
Producció: UIB (Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals).
Any: 2001
Realització: SRAV
Durada: 8 min

Xavi Torres. La preparació física
Producció: UIB (Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals).
Any: 2001
Realització: SRAV
Durada: 10 min

Clip UIB 
Producció: UIB (SRAV)
Any: 2001
Realització: SRAV
Durada: 2 min 30 s

Estudis d'Infermeria 
Producció: UIB (Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals i
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Centres).
Any: 2001
Realització: SRAV
Durada: 45 min
Observacions: Taules rodones dels estudis que imparteix la UIB organitzades
pel coordinador amb els centres de secundària i l'Oficina d'Informació.

Estudis de Fisioteràpia 
Producció: UIB (Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals i
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Centres).
Any: 2001
Realització: SRAV
Durada: 45 min
Observacions: Taules rodones dels estudis que imparteix la UIB organitzades
pel coordinador amb els centres de secundària i l'Oficina d'Informació.

Estudis de Pedagogia 
Producció: UIB (Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals i
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Centres).
Any: 2001
Realització: SRAV
Durada: 45 min
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Observacions: Taules rodones dels estudis que imparteix la UIB organitzades
pel coordinador amb els centres de secundària i l'Oficina d'Informació.

Estudis de Psicologia 
Producció: UIB (Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals i
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Centres).
Any: 2001
Realització: SRAV
Durada: 45 min
Observacions: Taules rodones dels estudis que imparteix la UIB organitzades
pel coordinador amb els centres de secundària i l'Oficina d'Informació.

Estudis d'Educació Social 
Producció: (Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals i
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Centres).
Any: 2001
Realització: SRAV
Durada: 45 min
Observacions: Taules rodones dels estudis que imparteix la UIB organitzades
pel coordinador amb els centres de secundària i l'Oficina d'Informació.

Estudis de Física 
Producció: UIB (Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals i
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Centres).
Any: 2001
Realització: SRAV
Durada: 45 min
Observacions: Taules rodones dels estudis que imparteix la UIB organitzades
pel coordinador amb els centres de secundària i l'Oficina d'Informació.

Estudis de Matemàtiques 
Producció: UIB (Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals i
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Centres).
Any: 2001
Realització: SRAV
Durada: 45 min
Observacions: Taules rodones dels estudis que imparteix la UIB organitzades
pel coordinador amb els centres de secundària i l'Oficina d'Informació.

Estudis de Biologia 
Producció: UIB (Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals i
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Centres).
Any: 2001
Realització: SRAV
Durada: 45 min
Observacions: Taules rodones dels estudis que imparteix la UIB organitzades
pel coordinador amb els centres de secundària i l'Oficina d'Informació.

Estudis de Química 
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Producció: UIB (Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals i
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Centres).
Any: 2001
Realització: SRAV
Durada: 45 min
Observacions: Taules rodones dels estudis que imparteix la UIB organitzades
pel coordinador amb els centres de secundària i l'Oficina d'Informació.

Estudis de Dret 
Producció: UIB (Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals i
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Centres).
Any: 2001
Realització: SRAV
Durada: 45 min
Observacions: Taules rodones dels estudis que imparteix la UIB organitzades
pel coordinador amb els centres de secundària i l'Oficina d'Informació.

Estudis de Relacions Laborals 
Producció: UIB (Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals i
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Centres).
Any: 2001
Realització: SRAV
Durada: 45 min
Observacions: Taules rodones dels estudis que imparteix la UIB organitzades
pel coordinador amb els centres de secundària i l'Oficina d'Informació.

Estudis d'Informàtica de Sistemes 
Producció: UIB (Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals i
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Centres). 
Any: 2001
Realització: SRAV
Durada: 45 min
Observacions: Taules rodones dels estudis que imparteix la UIB organitzades
pel coordinador amb els centres de secundària i l'Oficina d'Informació.

Estudis d'Empresarials 
Producció: UIB (Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals i
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Centres).
Any: 2001
Realització: SRAV
Durada: 45 min
Observacions: Taules rodones dels estudis que imparteix la UIB organitzades
pel coordinador amb els centres de secundària i l'Oficina d'Informació.

Estudis d'Economia 
Producció: UIB (Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals i
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Centres).
Any: 2001
Realització: SRAV
Durada: 45 min
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Observacions: Taules rodones dels estudis que imparteix la UIB organitzades
pel coordinador amb els centres de secundària i l'Oficina d'Informació.

Estudis de Direcció d’Empreses 
Producció: UIB (Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals i
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Centres).
Any: 2001
Realització: SRAV
Durada: 45 min
Observacions: Taules rodones dels estudis que imparteix la UIB organitzades
pel coordinador amb els centres de secundària i l'Oficina d'Informació.

Estudis de Telemàtica 
Producció: UIB (Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals i
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Centres).
Any: 2001
Realització: SRAV
Durada: 45 min
Observacions: Taules rodones dels estudis que imparteix la UIB organitzades
pel coordinador amb els centres de secundària i l'Oficina d'Informació.

Estudis d'Electrònica Industrial 
Producció: UIB (Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals i
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Centres).
Any: 2001
Realització: SRAV
Durada: 45 min
Observacions: Taules rodones dels estudis que imparteix la UIB organitzades
pel coordinador amb els centres de secundària i l'Oficina d'Informació.

Estudis de Turisme 
Producció: UIB (Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals i
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Centres).
Any: 2001
Realització: SRAV
Durada: 45 min
Observacions: Taules rodones dels estudis que imparteix la UIB organitzades
pel coordinador amb els centres de secundària i l'Oficina d'Informació.

Estudis d'Hoteleria 
Producció: UIB (Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals i
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Centres).
Any: 2001
Realització: SRAV
Durada: 45 min
Observacions: Taules rodones dels estudis que imparteix la UIB organitzades
pel coordinador amb els centres de secundària i l'Oficina d'Informació.

Estudis de Filologia 
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Producció: UIB (Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals i
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Centres).
Any: 2001
Realització: SRAV
Durada: 45 min
Observacions: Taules rodones dels estudis que imparteix la UIB organitzades
pel coordinador amb els centres de secundària i l'Oficina d'Informació.

Estudis de Mestre 
Producció: UIB (Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals i
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Centres).
Any: 2001
Realització: SRAV
Durada: 45 min
Observacions: Taules rodones dels estudis que imparteix la UIB organitzades
pel coordinador amb els centres de secundària i l'Oficina d'Informació.

Estudis de Treball Social 
Producció: UIB (Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals i
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Centres).
Any: 2001
Realització: SRAV
Durada: 45 min
Observacions: Taules rodones dels estudis que imparteix la UIB organitzades
pel coordinador amb els centres de secundària i l'Oficina d'Informació.

Estudis d'Història 
Producció: UIB (Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals i
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Centres).
Any: 2001
Realització: SRAV
Durada: 45 min
Observacions: Taules rodones dels estudis que imparteix la UIB organitzades
pel coordinador amb els centres de secundària i l'Oficina d'Informació.

Estudis de Filosofia 
Producció: UIB (Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals i
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Centres).
Any: 2001
Realització: SRAV
Durada: 45 min
Observacions: Taules rodones dels estudis que imparteix la UIB organitzades
pel coordinador amb els centres de secundària i l'Oficina d'Informació.

Estudis de Geografia 
Producció: UIB (Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals i
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Centres).
Any: 2001
Realització: SRAV
Durada: 45 min
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Observacions: Taules rodones dels estudis que imparteix la UIB organitzades
pel coordinador amb els centres de secundària i l'Oficina d'Informació.

Bobot
Producció: UIB (Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals).
Any: 2001
Realització: SRAV
Durada: 8 min

Seguiment de les obres del campus de la UIB
Producció: UIB (Vicerectorat d'Infraestructures i Medi Ambient).
Any: 2001
Realització: SRAV
Durada: 6 min 15 s

Cerimònia de graduació del curs 2000-2001 
Producció: UIB (Vicerectorat d'Estudiants i Relacions Institucionals).
Any: 2001
Realització: SRAV
Durada: 90 min

Seminari de Formació Téthys
Producció: TÉTHYS, Université Euro-méditerranéenne - UIB (Vicerectorat de
Projectes i Relacions Internacionals).
Any: 2001
Realització: SRAV
Durada: 1 h 23 min

Cabrera
Producció: UIB (Vicerectorat d'Estudiants i Relacions Institucionals).
Any: 2001
Realització: SRAV
Durada: 2 min 30 s 

Mallorca des de l'aire
Producció: UIB (Vicerectorat d'Estudiants i Relacions Institucionals).
Any: 2001
Realització: SRAV
Durada: 2 min 30 s

    
L’albufera d'Alcúdia
Producció: UIB (Vicerectorat d'Estudiants i Relacions Institucionals).
Any: 2001
Realització: SRAV
Durada: 2 min 30 s

Menorca: el seu passat
Producció: UIB (Vicerectorat d'Estudiants i Relacions Institucionals).
Any: 2001
Realització: SRAV
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Durada: 2 min 30 s

El Gorg Blau
Producció: UIB (Vicerectorat d'Estudiants i Relacions Institucionals).
Any: 2001
Realització: SRAV
Durada: 2 min 30 s

Edifici Interdepartamental
Producció: UIB (Vicerectorat d'Infraestructures i Medi Ambient). 
Any: 2001
Realització: SRAV
Durada: 3 min 15 s

Mort
Producció: Fundació ACA-UIB (SRAV).
Any: 2001
Realització: SRAV
Durada: 16 min

Línies d’investigació de la UIB; Serveis Cientificotècnics i projectes conjunts
UIB-Empresa
Producció: UIB (Vicerectorat d'Investigació i Política Científica).
Any: 2001
Realització: SRAV
Durada: 16 min

Morgana Teatre: L’estrany cas del Doctor Jekyll i el senyor Hyde
Producció: UIB (Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals).
Any: 2001
Realització: SRAV
Durada: 1 h 30 min

 
Nadal 2001. Personal de la UIB: «American Pie»
Producció: UIB (Vicerectorat d'Estudiants i Relacions Institucionals).
Any: 2001
Realització: SRAV
Durada: 11 min 

«Roma no paga traidores». Making off
Producció: CEF-UIB (SRAV) 
Any: 2002
Realització: SRAV
Durada: 8 min

La mosca mediterrània de la fruita (Ceratitis capitata. Wied) 
Producció: UIB (Dept. de Biologia) 
Any: 2002
Realització: SRAV
Durada: 2 min
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Observacions: Modelització per ordinador de la dinàmica poblacional dels
adults de la mosca mediterrània de la fruita al llarg del cicle anual.

Análisis sensorial del queso Mahón
Producció: UIB (Dept. de Química) 
Any: 2002
Realització: SRAV
Durada: 3 min 15 s
Observacions: El vídeo forma part de l'exposició que la UIB va presentar a la
Feria de la Ciencia a Madrid.

II Festival de Poesia de la Mediterrània
Producció: Consell de Mallorca (Cultura i Joventut).
Any: 2002
Realització: SRAV
Durada: 25 min

III Festival de Poesia de la Mediterrània
Producció: Consell de Mallorca (Cultura i Joventut).
Any: 2002
Realització: SRAV
Durada: 25 min

Simulacre de bomba a l'Hotel Palas Atenea
Producció: UIB (Fundació Universitat-Empresa).
Any: 2002
Realització: SRAV
Durada: 10 min

Simulacre de bomba a l'hotel Palas Atenea (clip)
Producció: UIB (Fundació Universitat-Empresa).
Any: 2002
Realització: SRAV
Durada: 2 min

La coctelería y sus utensilios
Producció: UIB (Formació Contínua).
Any: 2002
Realització: SRAV
Durada: 8 min

El servicio de alta calidad en la restauración actual
Producció: UIB (Formació Contínua).
Any: 2002
Realització: SRAV
Durada: 25 min

Gravacions d’actes institucionals, conferències...
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Morgana Teatre: Somni esbojarrat d’un diumenge qualsevol
Any: 2001
Durada: 70 min

Acte d'entrega del Tercer Premi Nadal Batle
Any: 2001
Durada: 30 min

Lletra de convit
Any: 2001
Durada: 1 h 30 min

Conferència de Xavi Torres
Any: 2001
Durada: 30 min

Dia Mundial de la Poesia
Any: 2001
Durada: 30 min

Dia Mundial del Teatre
Any: 2001
Durada: 30 min

Fem memòria
Any: 2001
Durada: 40 min

Taules rodones dels estudis que imparteix la UIB
Any: 2001
Durada: 19 h 30 min

Dia d’Europa 
Any: 2001
Durada: 30 min

III Festival Internacional de Poesia de la Mediterrània
Any: 2001
Durada: 2 h 30 min

Diada Universitària a la UIB
Any: 2001
Durada: 42 min

Jornades de Formació Téthys (conferències, entrevistes, tallers…)
Any: 2001
Durada: 7 h 30 min
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Jornades de Teatre Universitari. Obres: Fum, El pèl de l’esperit i Gomila 
Any: 2001
Durada: 3 h 35 min

Cerimònia de graduació del curs 2000-2001
Any: 2001
Durada: 90 min

Roda de premsa de la Fundació Càtedra Iberoamericana
Any: 2001
Durada: 30 min

Visita del president Antich a les obres del campus
Any: 2001
Durada: 30 min

Resum d’activitats. Fundació Universitat-Empresa
Any: 2001
Durada: 30 min

Cerimònia d’inauguració del curs acadèmic 2001-2002
Any: 2001
Durada: 150 min

Acte d'inauguració de l'edifici Interdepartamental
Any: 2001
Durada: 30 min

Presentació de les línies d'investigació de la UIB
Any: 2001
Durada: 60 min

25 anys de la Coral Universitat de les Illes Balears
Any: 2001
Durada: 1 h 20 min

Acte d’investidura del senyor Antoni Martorell Miralles com a doctor honoris
causa de la Universitat de les Illes Balears
Any: 2001
Durada: 1 h 30 min

Morgana Teatre: L’estrany cas del doctor Jekyll i el senyor Hyde
Any: 2001
Durada: 1 h 30 min

Concert de Nadal de la Coral Universitat de les Illes Balears
Any: 2001
Durada: 1 h 40 min

Debat sobre la LOU
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Any: 2001
Durada: 4 h 10 min

Magisteri Teatre. Obres: La independència dels Països Catalans, La sentència,
L’amor de les tres taronges, Bestiari
Any: 2001
Durada: 4 h 30 min

Homenatge a Jaume Vidal Alcover 
Any: 2001
Durada: 45 min

Obra de teatre de la companyia Noctàmbuls: Noctàmbuls
Any: 2001
Durada: 90 min

Seguiment de les obres del campus de la UIB
Any: 2002
Durada: 30 min

Seguiment del nivell de l’aigua dels embassaments del Gorg Blau i Cúber
Any: 2002
Durada: 45 min

Calibració del satèl·lit Envisat mitjançant la col·locació de boies per part de
científics de l'IMEDEA
Any: 2002
Durada: 60 min

24 anys de la UIB
Any: 2002
Durada: 30 min

Simulacre d'incendi a l'edifici Mateu Orfila i Rotger
Any: 2002
Durada: 20 min

Dia Mundial de la Poesia
Any: 2002
Durada: 30 min

Dia Mundial del Teatre
Any: 2002
Durada: 30 min

IV Festival de Poesia de la Mediterrània
Any: 2002
Durada: 210 min
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Entrevistes a membres de l'equip rectoral, científics i investigadors de la UIB
per a l’ATEI (Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana)
Any: 2002
Durada: 60 min

Signatura del conveni entre Fundació Costa Nord i la UIB
Any: 2002
Durada: 15 min

Cerimònia de graduació del curs 2001-2002
Any: 2002
Durada: 80 min

Edició en vídeo feta per professors i alumnes amb l’assessorament i control
dels tècnics del SRAV

Dept. de Ciències de l'Educació:

 Edició en vídeo: presentació congrés. Prof.: Maria Antònia Riera (gener
de 2001).

 Edició en vídeo: pràctiques alumnes d'Educació Infantil. Prof.: Maria
Antònia Riera (maig de 2001).

 Edició en vídeo: pràctiques alumnes d'Educació Infantil. Prof.: Marisa
Mir (juny de 2001).

 Edició en vídeo: pràctiques alumnes. Prof.: Carme Orte (gener de 2002).
 Edició en vídeo: pràctiques alumnes de Psicologia. Prof.: Josep Pérez

(març de 2002).
 Edició en vídeo: pràctiques alumnes de Didàctica General. Prof.: Ramon

Bassa (maig de 2002).
 Edició en vídeo: Projecte didàctic escola infantil. Prof.: Maria Antònia

Riera (maig de 2002).
 Edició en vídeo: pràctiques alumnes de Psicologia. Prof.: Josep Pérez

(maig de 2002).
 Edició en vídeo: pràctiques alumnes de Didàctica General. Prof.: Ramon

Bassa (juny de 2002).
 Edició en vídeo: Projecte didàctic escola infantil. Prof.: Maria Antònia

Riera (juny de 2002).
 Edició en vídeo: Projecte didàctic escola infantil: mares i fills. Prof.:

Maria Antònia Riera (juliol de 2002).

Dept. de Psicologia:

 Edició en vídeo: pràctiques alumnes. Prof.: Jaume Rosselló (2001).
 Edició en vídeo: pràctiques alumnes (espot). Prof.: Jaume Rosselló

(2001).
 Edició en vídeo: pràctiques alumnes de Psicologia. Prof.: Josep Pérez

(2001).
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 Edició en vídeo: pràctiques alumnes (espot de motivació). Prof.: Jaume
Rosselló (2001).

 Edició en vídeo: pràctiques alumnes de Psicologia de l'Esport (2001). 
 Edició en vídeo: pràctiques alumnes de Psicologia. Prof.: Josep Pérez

(2001).
 Edició en vídeo: pràctiques alumnes (espot de motivació). Prof.: Jaume

Rosselló (2001).
 Edició en vídeo: pràctiques alumnes (espot de motivació). Prof.: Jaume

Rosselló (2001).
 Edició en vídeo: pràctiques alumnes (espot de motivació). Prof.: Jaume

Rosselló (2001).
 Edició en vídeo: pràctiques alumnes (espot de motivació). Prof.: Jaume

Rosselló (2002).
 Edició en vídeo: pràctiques alumnes de Psicologia del Desenvolupament

(2002).
 Edició en vídeo: pràctiques alumnes de Psicologia del Desenvolupament

(2002).

Dept. de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina

 Edició en vídeo: pràctiques alumnes de 1r de Llengua Estrangera. Prof.:
Maria Juan (2001).

Escola d'Infermeria i Fisioteràpia

 Edició en vídeo: pràctiques alumnes d’Infermeria. Prof.: Margalida Miró
(2001).

Dept. de Física

 Gravació de la locució en català i edició en àudio sobre vídeo. Vídeo
Làsers. Prof.: Claudio Mirasso (2001).

Cd-roms

Digitalització dels fons fonogràfics de la COPE Mallorca
Nre. de cintes: 247
Hores d’àudio: 412,6
Nre. de CD: 52
Còpies de CD: 1 x 3 = 156

Hores de videoconferència

Descripció Hores
Hores de classes reglades: 1r quadrimestre   885
Hores de classes reglades: 2n quadrimestre   975
Exàmens    46
Revisions d’exàmens    10
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Reunions de selectivitat    70
Màsters     6
Postgraus   262
Oposicions Govern de les Illes Balears    43
Altres cursos i seminaris    74
Reunions (de tot tipus)    80
Conferències     28
Jornades, entrevistes i sessions informatives   14

Total hores videoconferència: 2.493

ALTRES

Equip experimental d'ús habitual

EQUIPAMENT

LABORATORI DE PRÀCTIQUES (edifici Ramon Llull, soterrani)

Edició de vídeo U-matic LB

Unitats Material
1 Magnetoscopi BUV 950 Sony
1 Magnetoscopi BUV 870 Sony
2 Magnetoscopis BUV 850 Sony
1 Taula d’efectes digitals DFS 300 Sony
2 Magnetoscopis VO 5800 PS Sony
1 Magnetoscopi VO 5850 P  Sony
1 Unitat de control d'edició BVE 900 Sony
1 Generador d'efectes especials Sony 
1 Taula de mescles de vídeo SEG 2550 AP Sony
1 Unitat de control d’edició RM440 Sony.
1 Taula de mescles de 12 entrades
1 Magnetòfon estèreo
1 Giradiscs
2 Micròfons
1 Disc compacte
1 Platina de cassets
1 Monitors, panell de connexions i accessoris

Sistema de gravació portàtil U-matic LB

1 Càmera DXC M3 APK MarkII Sony
1 Magnetoscopi VO 6800 PS Sony

Estudi de gravació i locutori (per compartir amb la Unitat de Producció)

2 Càmeres DXC-M3 APK MarkII 
(visor d'estudi, controls de zoom i focus)

2 Unitats de control de càmera CCU-M3 P Sony
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Sistema d' il·luminació d'estudi
Micròfons 
Intercomunicadors

UNITAT DE PRODUCCIÓ (edifici Ramon Llull, primer pis)

Sistema d’edició de vídeo U-matic HB i Betacam

1 Betacam Digital DVW-A500B Sony
1 Magnetoscopi BVW-75 P (Betacam SP) Sony
1 Magnetoscopi PVW-2600 P (Betacam SP) Sony
1 Tituladora Amiga 3000 amb Genlock GST 2500
1 Corrector base de temps TBC BVT 810 P Sony
1 Monitor de forma d'ona Tektronic 1731
1 Vectorscopi Tektronic 1721
5 Monitors de vídeo
1 Taula de mescles de so Soundcraft Delta Ave de 18 canals
1 Equalitzador

 1 Limitador compressor
 1 DAT
 1 Magnetòfon estèreo
 2 Micròfons
 1 Disc compacte

Equip de gravació portàtil
1 Magnetoscopi BVU 150 P Sony 
1 Unitat de control remot BVR 50 P Sony
1 Videocàmera Betacam Sony BVP-70 P
1 Videocàmera Betacam Sony DXC - D30P
1 Kit d’il·luminació portàtil

Sistema d’edició digital

Sistema d'edició en línia d’àudio SADIE, Studio and vídeo Limited (PC)
Sistema d'edició en línia d’àudio SYNTRILLIUM, Coll Edit (PC)
Sistema de composició i efectes de vídeo EFFECT, Discreet Logic
(Silicon)
Sistema d'edició en línia de vídeo EDIT, Discreet Logic (IBM)
Sistema d'edició fora de línia de vídeo VEMOS, PREMIERE (PC)

Tractament digital d’imatges
 

Sistema de videoimpressió Sony UO-5200 MDP
Sistema de filmació de diapositives Polaroid Digital Palette CI 5000 S
(PC/Mac)
Sistema de gravació de CD-R Yamaha 4xs
Escàner A4 Agfa Snapscan 600
Escàner de diapositives Nikon Coolscan LS-2000
Impressora per a transparències i opacs Epson Stilus Pro
Impressora per a CD-R Epson CD Printer Matisse Gold
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Estació gràfica per a animació 3D Truevision AT Vista (PC)
Estació gràfica per a creació de DVD i CD-R (Mac-G4)

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

Convenis:

Conveni entre el Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears
vinculat al Servei de Recursos Audiovisuals de la UIB per a la digitalització de
l’arxiu sonor de la COPE Mallorca.

Col·laboracions i intercanvis:

 Centro de Estudios Fotográficos (CEF):
 Making off Roma no paga traidores.
 Trailer off Roma no paga traidores.

 Fundació ACA:
 Postproducció del curtmetratge Mort.

 TV3: 
 Gravació, edició i emissió per TV d'actes institucionals de la UIB.
 Espai «El Temps»: gravació, edició i emissió d’un programa sobre

l’estat dels embassaments de la serra de Tramuntana.
 TVE:

 Gravació , edició i emissió per TV d'actes institucionals de la UIB.
 Telenova:

 Gravació, edició i emissió per TV d'actes institucionals de la UIB. 
 Canal 4:

 Gravació, edició i emissió per TV d'actes institucionals de la UIB.
 Govern de les Illes Balears:

 Gravació, edició i emissió per TV d'actes institucionals de la UIB.
 Ajuntament de Palma i Consell de Mallorca:

 Mostra de cinema i vídeo de Palma.
 Ajuntament de Felanitx, Consell de Mallorca i Direcció General de Joventut

(Govern de les Illes Balears):
 Mostra de cinema i vídeo de la Part Forana.

 Sa Nostra:
 Col·laboracions diverses.

 la Caixa:
 Col·laboracions diverses.

 CAEB:
 Col·laboracions diverses.

 Consell de Mallorca (Arxiu del So i de la Imatge):
 Col·laboracions diverses.

Assessorament tècnic en temes relacionats amb videoconferència:
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 Escuela de Altos Estudios de Hotelería y Turismo de Cuba.
 Universitat Autònoma de Barcelona (Institut de Ciències de

l'Educació).
 Universitat Oberta de Catalunya (Servei d'Audiovisuals).
 Universitat de Barcelona (Servei d'Informació i Publicacions).
 Universitat Rovira i Virgili (Unitat d'Audiovisuals). Tarragona.
 Universitat Jaume I (Dept. d'Educació). Castelló.
 Universitat Austral de Xile (Centro de Televisión Educativa).
 Universitat de Sevilla (Secretariado de Recursos Audiovisuales y

Nuevas Tecnologías).
 Universitat de Múrcia (Dept. de Didáctica y Organización Escolar).

Intercanvis de programes i imatges:

 Universitat de Barcelona.
 Universitat Rovira i Virgili.
 Universitat de Múrcia.
 Govern de les Illes Balears.
 Consell de Mallorca (Arxiu del So i de la Imatge).
 Centre Cultural Sa Nostra.
 TVE.
 Canal 4 TV.
 Canal 37 (Telenova).
 La Perifèrica.



9.10 SERVEIS CIENTIFICOTÈCNICS

Adreça
Edifici Mateu Orfila i Rotger
Campus universitari
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07071 Palma

Telèfons: 
971 17 32 47 (Laboratori d’Anàlisis i Tecnologies Químiques)
971 17 33 86 (Ressonància Magnètica Nuclear)
971 17 33 87 (Laboratori de Propietats Físiques i Metrologia)
971 17 34 85 (Laboratori d’Anàlisis i Tecnologies Biològiques) 
971 17 28 12 (Laboratori de Tecnologies Marines)

Telefax: 971 17 34 26
E-mail: SCT@uib.es

Director: Dr. Antoni Costa Torres

Personal

Dr. Gabriel Martorell Crespí (Laboratori d’Anàlisis i Tecnologies Químiques)
Dr. José Francisco González Morey (Laboratori d’Anàlisis i Tecnologies Químiques)
Dr. Ferran Hierro i Riu (Laboratori de Propietats Físiques i Metrologia)
Dr. Joan Cifre Bauzà (Laboratori de Propietats Físiques i Metrologia)
Sr. Josep Agustí Pablo Cànaves (Laboratori d’Anàlisis i Tecnologies Biològiques)
Sra. Maria Isabel Gil Cardona (tècnica de laboratori)
Sr. Raül Sánchez Torres (Laboratori de Tecnologies Marines)
Sr. Miquel Balle Canyelles (Estabulari)
Sra. M. Teresa de Francisco Casado (Estabulari)

Introducció

Els Serveis Cientificotècnics (SCT) foren creats a la UIB l’any 1985 com a servei
general per:

• Donar suport a la investigació bàsica i aplicada dels departaments i grups
experimentals d’aquesta universitat.

• Establir una base per als serveis que la Universitat pot fer a les institucions públiques i
privades de la nostra comunitat autònoma i/o d’altres.

Els SCT disposen de personal tècnic especialitzat, laboratoris i un parc instrumental que
permeten establir contactes amb empreses privades i entitats públiques per tal d’oferir-los
serveis i tècniques instrumentals que, ateses les peculiaritats d’alt cost d’adquisició i
manteniment, difícilment es troben disponibles en altres organismes públics o privats de la
comunitat autònoma.

Aquesta infraestructura permet afrontar una gran varietat de problemes, tant de recerca
com de desenvolupament tecnològic i de control de qualitat.

Acreditacions



Els Serveis Cientificotècnics estan acreditats per ENAC (Entitat Nacional d’Acreditació)
per desenvolupar els assaigs indicats al certificat núm. 197/LE 470. L’acreditació ha estat
renovada al mes de gener de 2001.

Prestacions

Els Serveis Cientificotècnics disposen de l’instrumental necessari per desenvolupar les
anàlisis següents:

— Anàlisis d'aigües.
— Anàlisis d'aliments.
— Anàlisis de productes farmacèutics.
— Anàlisis de mostres biològiques i clíniques.
— Anàlisis de mostres ambientals.
— Anàlisis d'aliatges, ceràmiques i ciments.
— Anàlisis de sòls.
— Anàlisis de minerals, roques i sediments.
— Anàlisis foliars.
— Anàlisis de derivats petrolífers.
— Altres.

Els SCT canalitzen convenis de col·laboració i contractes amb empreses i institucions per
tal d’ajudar-les a resoldre els seus problemes. Amb aquesta finalitat, si es fa necessari, els SCT
sol·liciten la col·laboració d’investigadors i professors d’altres departaments de la UIB.

Recursos

Els Serveis Cientificotècnics disposen de les tècniques instrumentals següents:
 Espectrometria d’absorció atòmica.
 Espectrometria d’absorció atòmica amb forn de grafit.
 Espectrometria de massa d’alta resolució.
 Espectrometria de massa de baixa resolució.
 Espectrometria d'emissió atòmica induïda per plasma (ICP).
 Espectrometria ultraviolada i visible.
 Espectrometria de fluorescència.
 Espectrometria infraroja.
 Ressonància magnètica nuclear.
 Cultius cel·lulars.
 Tècniques d'electroforesi per proteïnes i àcids nucleics.
 Tècniques d’amplificació de DNA (PCR i PCR quantitativa).
 Anàlisis genètiques.
 Electroforesis.
 Liofilització.
 Anàlisis de carboni orgànic total (TOC).
 Cromatografia de gasos.
 Cromatografia líquida d'alta resolució HPLC.
 Cromatografia iònica.
 Calorimetria diferencial de mostres sòlides i líquides.
 Anàlisis termomecàniques.
 Microcalorimetria aplicada a la valoració de reaccions químiques (ITC).
 Termogravimetria.



 Anàlisi tèrmica diferencial.
 Difracció de raigs X.
 Assaigs mecànics.
 Microscòpia electrònica de transmissió (TEM).
 Microscòpia electrònica de transmissió d’alta resolució (TEM).
 Microscòpia electrònica de rastreig (SEM).
 Sistema de microanàlisi d'elements R-X EDS.
 Microscòpia òptica de transmissió i reflexió.
 Embarcació pneumàtica PRO 45 amb motor QE-40.
 Embarcació pneumàtica MK1C amb motor 6-CM.
 Remolc per a les embarcacions pneumàtiques.
 Sondes acústiques.
 GPS NAV 100 Plus.
 Mareògrafs.

 
 El curs 2001-2002 s’ha incorporat als SCT l’equipament següent:

 
 Espectròmetre de massa d’alta resolució Micromass Autospec 3000.
 Espectrofotòmetre d’absorció atòmica amb forn de grafit Perkin Elmer 4110 ZL.
 Espectrofotòmetre UV i visible Varian Cary 300 bio.
 PCR quantitativa Roche LigthCycler.
 Liofilitzador VirTis.
 Cromatògraf iònic DIONEX DX-120.
 Actualització del software de l’espectròmetre de massa Shimatzu Q-5000.
 Actualització del software de l’espectrofotòmetre IR Buker IFS 66.
 Actualització del software del difractòmetre de raigs X Siemens D5000.

 
 Aquestes tècniques es realitzen als laboratoris instrumentals dels SCT, localitzats a
l’edifici Mateu Orfila i Rotger i al soterrani de l’edifici Guillem Cifre de Colonya (Tecnologies
Marines). A més, els Serveis disposen d’un laboratori d’anàlisis químiques i biològiques, d’un
laboratori de fotografia i d’un laboratori de calibratge instrumental.
 
 Estabulari
 
 Aquesta instal·lació proporciona el manteniment dels animals de laboratori utilitzats pels
diferents grups d'investigació de la UIB. L'estabulari manté una població variable de rates,
ratolins i conills, que s’hi allotgen sota condicions ambientals i nutricionals controlades.
 
 Instal·lació de radioisòtops
 
 El laboratori de radioisòtops és una instal·lació de categoria II (IRA-697) on es pot fer ús
dels isòtops següents: 14C, 35S, 3H, 99Tc, 45Ca, 36Cl, 32P, 125I, 131I.
 
 Supervisor responsable: Dr. Francisco J. García Palmer
 
 Participació en activitats docents
 
 Primer i segon cicle
 



 CIFRE, J. Classes pràctiques de termogravimetria, a la llicenciatura de Química, UIB.
Novembre de 2001.

 MARTORELL, G. Classes teòriques i pràctiques d’elucidació estructural de
macromolècules per ressonància magnètica nuclear, a la llicenciatura de Bioquímica,
UIB. Novembre de 2001.

 MARTORELL, G. Classes pràctiques de tècniques instrumentals: RMN, HRMS; IR i
espectrofotometria d’UV i visible, a la llicenciatura de Química, UIB. Novembre-
desembre de 2001.

 PABLO, J. Classes pràctiques d’analitzador genètic a la llicenciatura de Biologia, UIB.
Febrer de 2002.

 HIERRO, F. Classes pràctiques de microscòpia electrònica a la llicenciatura de Química,
UIB. Maig de 2002.

 
 Tercer cicle
 
 HIERRO, F. Tècniques avançades de caracterització de materials, Departament de

Física, UIB. Juny de 2001.
 
 Seminaris i cursos impartits
 
 CIFRE, J.; MARTORELL, G.; PABLO, J. Formació d’especialistes en investigació

aplicada i mediambiental. Pla Enllaç. Març-maig de 2001.
 MARTORELL, G. Ressonància magnètica nuclear. UIB. Octubre de 2001.
 MARTORELL, G. Infraroigs. UIB. Novembre-desembre de 2001.
 MARTORELL, G. Infraroigs. UIB. Gener de 2002.
 MARTORELL, G. Fluorescència. UIB. Març-juny de 2002.
 CIFRE, J.; HIERRO, F.; MARTORELL, G.; PABLO, J. Classes de laboratori. Curs de

prevenció de riscs laborals. Abril de 2002.
 MARTORELL, G. Cromatografia de gasos. UIB. Maig de 2002.
 GONZÁLEZ, J. Classes teòriques i pràctiques d’espectroscòpia atòmica. Màster de Salut

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

Laboral. Maig de 2002.
 MARTORELL, G. Classes teòriques: Tractament estadístic de dades en un laboratori

acreditat. Màster de Salut Laboral. Maig de 2002.
 GONZÁLEZ, J. Fluorimetria. UIB. Maig de 2002.
 CIFRE, J.; HIERRO, F.; MARTORELL, G.; PABLO, J. Classes de laboratori. Curs de

prevenció de riscs laborals. Juny de 2002.
 MARTORELL, G. Espectrometria de massa. UIB. Juny de 2002.
 MARTORELL, G. Infraroigs. UIB. Juliol de 2002.
 GONZÁLEZ, J. Espectroscòpia d’absorció atòmica, UIB. Juliol de 2002.
 GONZÁLEZ, J. Espectroscòpia ultraviolada i visible, UIB. Juliol de 2002.
 CIFRE, J. Assaigs mecànics. UIB. Juliol de 2002.
 MARTORELL, G.; PABLO, J. Informàtica aplicada a un laboratori. Pla de formació del

PAS i PDI. UIB. Juliol de 2002.
 CIFRE, J.; GONZÁLEZ, J.; MARTORELL, G.; PABLO, J. Curs de monitorització

d’aigües destinades al consum humà. Pla Enllaç. Juliol-novembre de 2002.
 
 Assistència a cursos i congressos



 
 HIERRO, F. “Microscopía electrónica y salud: técnicas rápidas para el diagnóstico de

infecciones de importancia sanitaria”. Centro Nacional de Microbiología. Instituto de
Salud Carlos III. Madrid, juny de 2001.

 GONZÁLEZ, J. F. 1ª Reunión Nacional de Dioxinas, Furanos y Compuestos Orgánicos
Persistentes Relacionados. Centro Superior de Investigaciones Científicas, Madrid,
octubre de 2001.

 SÁNCHEZ, R. “Curso sobre manejo de sonómetros”. Col·legi Oficial d’Enginyers
Tècnics Industrials de les Illes Balears, desembre de 2001.

 SÁNCHEZ, R. Metrología y Calibración. Centro Español de Metrología, Saragossa, abril
de 2002.

 MARTORELL, G. “Auditories internes de sistemes de gestió de la qualitat segons la
norma UNE-EN-ISO-9001: 2000”. Palma, abril de 2002.

 CIFRE, J. “Escuela sobre el método de Rietveld de difracción de rayos X”. Universitat
Jaume I, Castelló, juny de 2002.

 MARTORELL, G. “Curs d’espectrometria de massa d’alta resolució”. Manchester,
Regne Unit, agost de 2002.

 
 Projectes finançats pel Govern espanyol i altres administracions públiques
 
 “Implementació d’un servei de calibratge industrial acreditat”. Subvenció de la

Conselleria d’Innovació i Energia del Govern de les Illes Balears.
 
 Convenis i contractes
 
 Contracte de suport tècnic amb el Molt Il·lustre Col·legi Oficial de Farmacèutics de les

Illes Balears (MICOFB).
 Conveni de col·laboració i prestació de serveis amb l’Àrea Municipal de Protecció

Ciutadana (AMPC).
 Conveni de col·laboració acadèmica, científica i cultural amb l’Institut Tecnològic de la

Bijuteria.
 Conveni de col·laboració cientificotècnica amb l’empresa Nalco Española, SA.

A més, al llarg de l’any, els SCT han dut a terme diversos treballs externs d’anàlisi
encarregats per empreses, institucions i particulars.



9.11 LABORATORI D’INVESTIGACIÓ EN LITIASI RENAL

Adreça
Edifici Mateu Orfila i Rotger
Campus Universitari
Cra. De Valldemossa, km 7.5
07071 Palma

Telèfons: 17 32 57
17 34 93

Telefax: 17 34 26
E-mail: dqufgf0@ps.uib.es

Director: Fèlix Grases Freixedas

Personal
Antònia Costa Bauzà
Rafel M. Prieto Almirall
Antonio Conte Visús
Ana M. García Raja
Ramón García González
Bartomeu M. Simonet Suau
Margalida Ramis Barceló
Joan Perelló Bestard
Cristina Santiago Juan

Alumnes col·laboradors
Catalina Barceló Roig
Joan Ignasi Llambias Clar
Bernat Isern Amengual

Introducció
Des de l’any 1987 s’han desenvolupat a la UIB investigacions sobre diferents aspectes de la
litiasi renal (càlculs renals), investigacions finançades amb diferents programes competitius
que ha permès avançar en el coneixement d’aquesta patologia, a la vegada que proporcionar
un servei continuat a la societat en diferents aspectes relatius al diagnòstic de la urolitiasi, tot
el que ha suposat l’elaboració de més de 1000 informes d’anàlisi i estudi damunt aquesta
patologia. El Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal (LILR) fou creat a la UIB el 27 de
Febrer de 1998 (FOU 144, 1998)

Objectiu
El Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal es constitueix per donar suport a la docència,
investigació i desenvolupament en el camp de la litiasi renal i àmbits relacionats, facilitant la
transferència de resultats als sectors productius i socials interessats i afectats.

Prestacions:

Estudi de càlculs urinaris
La seva finalitat es aportar al metge de família o especialista noves dades que l’ajudin a
establir el diagnòstic i les pautes terapèutiques del malalt litiàsic. L’informe elaborat inclou



bàsicament: composició i estructura del càlcul, possibles causes inductores de la seva
formació, orientació clínico-terapèutica genèrica dirigida al metge.

Estudi del risc urinari de generar càlculs càlcics (oxalat i fosfat)
Aquest estudi permet establir el risc global que té una orina per desenvolupar càlculs d’oxalat
càlcic i/o fosfats càlcics, mitjançant l’aplicació d’un test dissenyat especialment per aquesta
finalitat (patents P9404155, P9600572, PCT/ES 96/00237, WO 97/33172 12.09.1997 Gazette
1997/39).

Determinació d’àcid fític (IP6) a orina i altres mostres biomèdiques
Aquest es un servei que és possible gràcies al desenvolupament per part del Laboratori
d’Investigació en Litiasi Renal d’un mètode molt sensible per a la determinació d’àcid fític
mitjançant cromatografia de gasos amb detecció per espectrometria de masses.

Activitats
 Publicacions científiques sobre litiasi renal (veure grup de recerca de Litiasi Renal i
Biomineralització, departament de Química).
 Projectes desenvolupats sobre litiasi renal (veure grup de recerca de Litiasi Renal i
Biomineralització, departament de Química).
 Patents relacionades amb litiasi renal (veure grup de recerca de Litiasi Renal i
Biomineralització, departament de Química).
 Contribucions rellevants a congressos (veure grup de recerca de Litiasi Renal i
Biomineralització, departament de Química).
 Cooperació amb altres grups d’investigació en temes relacionats amb la litiasi renal (veure
grup de recerca de Litiasi Renal i Biomineralització, departament de Química).
Contractes amb empreses:
 Contracte per a la producció d’un preparat dietètic, ‘Lit-Stop’, amb l’empresa Authex, SA.
 Contracte per l’anàlisi i estudi de càlculs renals amb l’Hospital Universitari Son Dureta
(INSALUD-Balears).
 Contracte per l’anàlisi i estudi de càlculs renals amb la Policlínica Miramar (Balears).
 Contracte per a la producció d’aliments funcionals amb germen de garrofí amb l’empresa
Industrias Agrícolas de Mallorca, SA.
Informes sobre l’anàlisi i estudi de càlculs renals sol·licitats per hospitals i particulars. Així,
durant l’any 2001 s’han efectuat:
 225 estudis de càlculs renals de l’Hospital Universitari Son Dureta
 18 estudis de càlculs renals de la Policlínica Miramar
 57 estudis de càlculs renals de particulars

Durant l’any 2001 s’han realitzat 71 informes d’estudi del risc litògen urinari sol·licitats per
particulars.

S’han realitzat 150 determinacions d’àcid fític en productes parafarmacèutics (dietètics).



9.12 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 - 97117 31 70
Telefax: 34 - 97117 31 84
E-mail: andreu.palou@uib.es

Director: Andreu Palou

El Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia (LBNB) és un servei que dóna
suport a la docència, la recerca i el desenvolupament a l'entorn de la Bioquímica i Biologia
Molecular, la Nutrició i Bromatologia i les tecnologies que s'hi relacionen, principalment en
els camps de l'alimentació, la tecnologia dels aliments i la salut.

La finalitat és millorar l'organització del suport tècnic i material i optimitzar els recursos, com
també proporcionar el suport de desenvolupament tècnic que la Universitat pot transferir als
sectors socials pel que fa a les àrees i els sectors del coneixement científic i tecnològic
indicats.

Prestacions

— Recerca bàsica en Bioquímica i Biologia Molecular i Nutrició, especialment en el camp de
la regulació metabòlica i de la diferenciació i especialització cel·lular, amb especial èmfasi en
la nutrició, el metabolisme dels aminoàcids, els mecanismes d'ajust del pes corporal, entre
d'altres.

— Recerca aplicada, amb uns objectius emmarcats, principalment, en el problema de la
obesitat, la tecnologia alimentària, de la nutrició i sanitària.

Recursos

— El LBNB desenvolupa l'activitat principal en instal·lacions situades als edificis Guillem
Colom, i Mateu Orfila i Rotger del campus de la UIB, en estreta connexió amb el departament
de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut.

Sectors d'activitat

— Anàlisi nutricional i metabòlica.
— Biotecnologia: productes agroalimentaris.
 — Control de qualitat i nous marcadors alimentaris.
 — Seguretat alimentaria.
— Desenvolupament de nous agents de control del pes corporal i del règim alimentari.
— Marcadors bioquímics d'interès mèdic i diagnòstic.



9.13 LABORATORI DE SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA I TERRITORIAL (LSIG)

Adreça

Edifici Guillem Colom Casasnovas
Campus universitari
Cra. de Valldemossa, km 7.5
E-07071 Palma (Illes Balears)

Telèfons: 971 17 29 12 / 971 17 30 06
E-mail: lsig@uib.es
WWW: http://www.uib.es/secc6/lsig/index.html

Personal 

Director: Maurici Ruiz
Tècnica: Jerònia Ramon

Contractats
Aina Ginard, biòloga Projecte INEM (juliol-desembre de 2001)
Emma Navarro, geògrafa Projecte INEM (juliol-desembre de 2001)
Alícia Bauçà, geògrafa Projecte INEM (juliol-desembre de 2001)
Joan Alorda, geògraf Projecte EIEL (fins a desembre de 2002)
Daniel Ramon, biòleg Projecte EIEL (fins a desembre de 2002)
Antònia Fornés, geògrafa Projecte EIEL (fins a novembre de 2002)
Mayte Rigo, geògrafa Projecte EIEL (fins a desembre de 2002)
Fèlix Escalas, geògraf Projecte EIEL (febrer de 2002)
Bartomeu Alcover, geògraf Projecte EIEL (febrer de 2002)
Emilio Vigara, dissenyador gràfic Pàgina web cursos LSIG 
M. del Mar Aguiló, llic. en Ciències de la Mar Projecte CICYT. Laboratori de Microbiologia 2002-02

Becaris
Fèlix Escalas, geògraf Projecte EIEL
Bartomeu Alcover, geògraf Projecte Serra
Alícia Bauçà, geògrafa Projecte Serra
Juan Manuel Díaz, telemàtic Becari Ajuntament de Calvià
Mateu Cañellas, geògraf Becari Ajuntament de Calvià

Funcions

El Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica i Territorial (LSIG) és un ens de suport a la docència, a la
recerca i al desenvolupament de la Universitat de les Illes Balears en els camps de la cartografia, els sistemes
d'informació geogràfica, l'ordenació del territori, en particular en les línies de turisme, territori i medi
ambient, i les línies que s'hi relacionin i que es desenvolupin en el futur.

Una altra de les seves finalitats és millorar el suport tècnic i material i optimitzar els recursos a l'abast dels
docents, investigadors i els alumnes, fonamentalment per als grups de recerca, com també per a unitats com
ara instituts o departaments que desenvolupin les àrees indicades o connexes en el marc dels seus Estatuts.

Així mateix, proporcionarà 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 indicats. 

Equipament



a) Hardware
— 16 ordinadors PC.
— 1 estació de treball SUN Sparc-20.
— 1 Macintosh Power-PC.
— 1 taula de digitalització AO Océ Graphics.
— 4 taules de digitalització A4 Océ Graphics.
— Plòter HP-650-C, mida AO.
— Impressores d’injecció de tinta de color, mida A4 i A3.
— Escàners, mida A4.
— GPS (sistema de posicionament global), amb precisió mètrica, model MARCH II-E.
— Càmera fotogràfica digital Nikon Coolpix 990.
 
 b) Software
 
 ARC/INFO 8.1 per a Windows-NT, Unix i MS-DOS. © ESRI
 ArcView 3.2 versions per a Windows 95/NT, Unix. Extensions: Spatial Analyst, 3D Analyst, Network

Analyst. © ESRI 
 MAP-OBJECTS © ESRI
 MICROSTATION per a Windows 95 i Macintosh © Bentley
 MICROSTATION GEOGRAPHICS © Bentley
 MGE (Modular GIS Environment). © Intergraph Inc. 
 IDRISI © Clark University. EUA
 EPPL7 © Minnesota Land Management Information Center
 ER-MAPPER © Earth Resource Mapping
 MAPVIEWER © Golden Software, Inc.
 Atlas*Pro. © Strategic Mapping. Inc. 
 MAPGRAPHICS Mac. © ComGrafix, Inc.
 FREEHAND 8.0 © Macromedia
 DREAMWEAVER 3 © Macromedia
 FLASH 5 © Macromedia

Activitats desenvolupades 

a) Activitats de manteniment del LSIG

• Manteniment de l'equipament informàtic
• Organització de la base de dades
• Actualització de la pàgina web 

b) Activitats de suport a la docència i/o investigació

Preparació de material didàctic i/o d’activitats concretes d’investigació per a PDI

• Departament de Ciències de la Terra: J. Binimelis, L. Pomar, J. Giménez,  P. Brunet, J. Fornós, J.
González, J. M. Seguí, J. González, M. Grimalt, M. Blázquez.

• Departament de Biologia:  A. Martínez, L. Llorenç, A. Bennàsar, G. Moyà, C. Cabot.
• Departament de Biologia Fonamental i C. de la S.: S. Quevedo, A. Pons, J. Tur, C. Picó, P. Roca, A.

Palou, M. Gianotti.
• Departament de Física: R. Bergueiro.
• Departament de Ciències de l’Educació:  J. Sureda.
• Departament de C. Històriques i T. de les Arts: I. Moll, J. Andreu.
• Turisme: M. A. Carbonero.



• Fundació Universitat-Empresa: M. Carrió.
• IMEDEA: J. Tintoré, A. Traveset.

Altres

• Unitat d'Epidemiologia i Registre del Càncer a Mallorca, responsable: Elena Cabeza.

c) Cursos i seminaris realitzats a les instal·lacions del LSIG 

• Cursos de formació per a personal docent i investigador de la UIB en SIG i teledetecció. Convocatòria
de la Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia 2001. Cursos d’ArcView, Access, VisualBasic,
Surfer, Microstation, Microstation Geographics, ER-Mapper. 

• Seminaris realitzats a les instal·lacions del LSIG

 DCT. Aplicacions Cadastrals dels SIG. Professor: Climent Picornell. Durada: 4 hores.

d) Suport a l'activitat investigadora 

• Participació en el projecte «Frecuencia e intensidad de lluvias fuertes en un clima modificado en la zona
mediterránea española». (FIRME). Dr. Climent Ramis. 2000-2002

• Col·laboració en el desenvolupament del projecte Leader II. Dr. Antoni Bennàsar Roig. Departament de
Biologia. 2001-2002

• Participació en el projecte «Análisis molecular de comunidades microbianas y teledetección, dos
apuestas de futuro en la detección de contaminación y en la gestión de aguas litorales». PACTI. Projecte
CICYT. Dr. Rafael Bosch. Dept. de Biologia. 1999-2001

• Col·laboració en el desenvolupament del projecte: «Tipificación, cartografía y evaluación de los pastos
españoles». Dr. Hipólito Medrano. Departament de Biologia. 2001-2002

• Participació en el projecte CICYT «Análisis estadístico de los extremos térmicos en España». Direcció:
Dr. Diego Gómez Bonillo (Univ. Rovira i Virgili). Coordinació a la UIB: Dra. M. Laita, Departament de
Ciències de la Terra

• Participació en el projecte CICYT «Agricultura y postproductivismo. Las repercusiones de la reforma de
la PAC de 1992 en las islas Balears». Direcció: Dr. P. Salvà, Departament de Ciències de la Terra

e) Activitats de recerca i desenvolupament. Contractes externs 

• Desenvolupament de l’Enquesta d’infraestructures i equipaments locals. EIEL. Consell de Mallorca.
2000-2002.

• Pla especial de protecció de les possessions de l'arxiduc Lluís Salvador als municipis de Valldemossa i
Deià. 2001-2002. Comissió de Patrimoni, Consell de Mallorca.

• Desenvolupament d’un sistema d’informació geogràfica per a la realització del Pla territorial insular de
Mallorca. Empresa Mecsa/Idom per al Consell de Mallorca. 2001-2002.

• Desenvolupament d’un SIG de la serra de Tramuntana. Conselleria de Medi Ambient. Direcció General
de Biodiversitat (Govern de les Illes Balears). 2002.

• Delimitació de les àrees de protecció de risc del terme municipal d'Alaró. Ajuntament d'Alaró. 2002.

• Estudi tècnic sobre l’accessibilitat a la mar de les finques d’Ariant i Ternelles. Consell de Mallorca.
Ajuntament de Pollença. 2002.

f) Altres activitats

• Organització del congrés internacional 5th AGILE Conference on Geographic Information Science. 24-
28 d’abril de 2002. Associació Europea de Laboratoris de SIG. AGILE. 



• Edició del llibre Proceedings of 5th AGILE Conference on Geographic Information Science (2002).
Universitat de les Illes Balears. Palma.

• Edició del CD Papers of 5th AGILE Conference on Geographic Information Science (2002). Universitat
de les Illes Balears. Palma.

• Preparació de propostes de projectes per al 6è programa marc de la UE. Dues xarxes temàtiques.
• Preparació de proposta per a la realització de cursos de formació a distància en sistemes d’informació

geogràfica.
• Preparació de proposta per al desenvolupament d’un servidor cartogràfic per al Consell de Mallorca,

juntament amb la Universitat de Saragossa. 
• Preparació de tres projectes de la convocatòria INTERREG. 
• Preparació d’un projecte per a la convocatòria d’ajudes a l’investigació en l’àrea de transport del

Ministeri de Foment. Juny de 2002. Universitat de les Illes Balears. Universitat Carles III. Madrid.
• Preparació de proposta i inici de cursos de formació del FSE, curs 2002-2003: 

 Especialista Universitari en Anàlisi del Paisatge (250 h). Direcció: A. Martínez i M. Ruiz.
 Especialista Universitari en Anàlisi del Risc d'Inundació en Cursos Mediterranis (182 h). Direcció:

M. Grimalt.



9.14 AULES INFORMÀTIQUES DE LA UIB. CURS 2001-2002

Aquest curs s'han obert dues aules noves a l'edifici Beatriu de Pinós. Això suposa que s'han
gestionat 14 aules d'informàtica, amb un total de 295 ordinadors. La ràtio d'alumnes per ordinador
és d'uns 42 alumnes per ordinador.

Durant tot el curs han passat 34 alumnes col·laboradors per les aules.

Ús de les aules per a docència durant el curs 2001-2002

A les aules informàtiques de la UIB s’hi han fet un total de 6.957 hores de classes durant el curs
2001-2002, enfront de les 4.855 del curs 2000-2001, de les 3.485 del curs 1999-2000, i de les 2.298
del curs 1998-1999. Això suposa un increment del 43,3% respecte al curs anterior i del 99,6%
respecte al curs 1999-2000. 

Curs Hores de classe Increment respecte any anterior

1998-1999 2.298

1999-2000 3.485 51,6%

2000-2001 4.855 39,4%

2001-2002 6.957 43,3%

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

HORES DE CLASSE % D’OCUPACIÓ PER CLASSES

AULA  1r quadr. 2n quadr. Tot curs  1r quadr. 2n quadr. Tot curs

01 - A. Turmeda. A8 PC 469 416 885 60,91% 54,03% 57,47%
02 - A. Turmeda. A48 PC 425 320 745 55,19% 41,56% 48,38%
03 - Arxiduc L. Salvador 436 178 614 56,62% 23,12% 39,87%
04 - Guillem Cifre PC 437 339 776 56,75% 44,03% 50,39%
05 - Guillem Cifre iMac 280 143 423 36,43% 18,57% 27,50%
06 - Guillem Colom C. 343 148 491 44,61% 19,22% 31,92%
07 - Mateu Orfila i R. 143 249 393 18,64% 32,40% 25,52%
08 - Mateu Orfila i R. Economia 277 273 550 35,97% 35,52% 35,75%
11 - A. Turmeda. A7 iMac 86 119 205 11,23% 15,45% 13,34%
12 - A. Turmeda. Lab 34 PC 160 175 335 20,84% 22,73% 21,79%
13 - Beatriu de Pinós. A8 102 405 507 13,31% 52,60% 32,95%
14 - Beatriu de Pinós. Idiomes 93 577 670 12,14% 74,94% 43,54%

Total general 3254 3343 6597 42,27% 43,42% 42,84%

TOTALS CURS ANTERIOR 2391 2646 4855 35,16% 33,30% 34,19%

En general, cal comentar que la xifra de classes ha augmentat respecte de l'any anterior. No sols ha
augmentat el nombre global d'hores de classe, també ha augmentat el percentatge d'ocupació. S'ha
arribat a emprar un 42,8% del temps d'obertura de les aules per a classes, enfront del 34,2% de l'any
anterior.



Si miram l’ús que se n’ha fet, classificat per estudis, tenim la taula següent:

ESTUDIS HORES DE CLASSE TANT PER CENT DEL TOTAL

 1r quadr. 2n quadr. Tot curs  1r quadr. 2n quadr. Tot curs

BIOLOGIA 276 293 569 8,50% 8,76% 8,63%

CAIB 69 27 96 2,14% 0,81% 1,46%

CAMPUS EXTENS 50 129 179 1,54% 3,86% 2,71%

CIÈNCIES DE LA TERRA 165 171 336 5,07% 5,12% 5,09%

DRET 5 11 16 0,15% 0,33% 0,24%

ECONOMIA 229 285 514 7,04% 8,53% 7,79%

ESCOLA POLITÈCNICA 1111 1143 2254 34,15% 34,19% 34,17%

FILOLOGIA ANGLESA 24 107 131 0,74% 3,20% 1,99%

FILOLOGIA CATALANA 16 16 32 0,49% 0,48% 0,49%

FILOLOGIA HISPÀNICA 60 10 70 1,84% 0,30% 1,06%

FÍSICA 59 153 212 1,83% 4,58% 3,22%

HISTÒRIA 14 14 0,43% 0,00% 0,21%

INFERMERIA 36 36 1,11% 0,00% 0,55%

PAS/PDI 52 96 148 1,61% 2,87% 2,25%

PEDAGOGIA 80 104 184 2,47% 3,11% 2,80%

PSICOLOGIA 348 310 658 10,71% 9,27% 9,98%

QUÍMICA 117 132 249 3,60% 3,96% 3,78%

SAC, ICE, FUEIB, UOM 76 155 231 2,34% 4,64% 3,50%

TURISME 464 200 664 14,26% 6,00% 10,07%

TOTAL 3.254 3.343 6.597 100% 100% 100%

Els estudis d'Economia inclouen tant llicenciatures (LADE i LE) com diplomatures. 
Els estudis de Biologia inclouen també Bioquímica. 
Quan parlam de Pedagogia també hi incloem les diplomatures de Magisteri. 
Els estudis de tercer cicle es comptabilitzen ja als propis dels departaments. 
Els cursos PAS/PDI són els corresponents al Pla de formació del personal de la UIB. 
CAIB es refereix a cursos i oposicions fets a les aules per diferents conselleries del Govern de les
Illes Balears.



Comparem aquestes xifres globals amb els cursos anteriors:

ESTUDIS HORES DE CLASSE TANT PER CENT DEL TOTAL

98-99 99-00 00-01 01-02 98-99 99-00 00-01 01-02

BIOLOGIA 206 206 503 569 8,96% 5,94% 10,36% 8,63%

CAIB 96 1,46%

CAMPUS EXTENS 0 38 4 179 0,00% 1,10% 0,09% 2,71%

CIÈNCIES DE LA TERRA 31 352 341 336 1,35% 10,15% 7,03% 5,09%

DRET 10 10 18 16 0,44% 0,29% 0,37% 0,24%

ECONOMIA 232 655 388 514 10,10% 18,88% 7,99% 7,79%

EDUCACIÓ SOCIAL 4 0 11 0 0,17% 0,00% 0,23% 0,00%

ESCOLA POLITÈCNICA 833 1040 1767 2254 36,25% 4,04% 36,39% 34,2%

FILOLOGIA ANGLESA 131 1,99%

FILOLOGIA CATALANA 3 35 3 32 0,13% 1,01% 0,06% 0,49%

FILOLOGIA HISPÀNICA 0 12 74 70 0,00% 0,35% 1,52% 1,06%

FÍSICA 112 188 145 212 4,87% 5,42% 3,00% 3,22%

HISTÒRIA 4 30 18 14 0,17% 0,86% 0,37% 0,21%

INFERMERIA 8 6 37 36 0,35% 0,17% 0,76% 0,55%

PAS/PDI 77 31 91 148 3,35% 0,89% 1,87% 2,25%

PEDAGOGIA 202 173 262 184 8,79% 4,99% 5,40% 2,80%

PSICOLOGIA 395 422 542 658 17,19% 12,16% 11,16% 9,98%

QUÍMICA 4 52 90 249 0,17% 1,50% 1,86% 3,78%

SAC, ICE, FUEIB 84 28 75 231 3,66% 0,81% 1,54% 3,50%

TURISME 93 96 484 664 4,05% 2,77% 9,98% 10,07%

TOTAL 2298 3469 4855 6597 100% 100% 100% 100%



Ocupació global de cada aula

1999 -  2000 2000 -  2001 2001 - 2002

Aula Hores % classes Hores % classes Hores % classes

01. Anselm Turmeda. Aula 8 381 27,85% 833 58,66% 885 57,47%

02. Anselm Turmeda. Aula 48 401 29,31% 536 37,75% 745 48,38%

03. Arxiduc Lluís Salvador 477 33,59% 614 39,87%

04. Guillem Cifre C. WindowsNT 519 37,92% 745 52,50% 776 50,39%

05. Guillem Cifre C. Macintosh 344 25,11% 401 28,24% 423 27,50%

06. Guillem Colom C.       376 49,54% 604 42,57% 491 31,92%

07. Mateu Orfila i R. 598 43,69% 370 26,09% 393 25,52%

08. Mateu Orfila i R. Economia 580 42,34% 368 25,92% 550 35,75%

11. Anselm Turmeda. Aula 7 285 37,50% 192 23,10% 205 13,34%

12. Anselm Turmeda. Aula 34 328 23,10% 335 21,79%

13. Beatriu de Pinós. Aula 8 507 32,95%

14. Beatriu de Pinós. Aula 7 670 43,54%

TOTAL 3.485 36,66% 4.855 34,19% 6.597 35,70%



Ocupació de cada aula per estudis

01. Anselm Turmeda. Aula 8

1r QUADR 2n QUADR TOT CURS

DRET 3 0,64% 3 0,34%

ECONOMIA 28 6,73% 28 3,16%

ESCOLA POLITÈCNICA 447 95,42% 331 79,57% 778 87,97%

PEDAGOGIA 10 2,13% 10 2,40% 20 2,26%

QUÍMICA 4 0,96% 26 6,25% 30 3,45%

SAC, ICE, FUEIB, UOM 4 0,85% 21 5,05% 25 2,82%

Total 469 60,91% 416 54,03% 885 57,47%

TOTAL CURS PASSAT 319 46,91% 514 69,46% 833 58,66%

02. Anselm Turmeda. Aula 48  

1r QUADR 2n QUADR TOT CURS

ESCOLA POLITÈCNICA 425 100,00% 320 100,00% 536 100,00%

Total 425 55,19% 320 41,45% 536 48,38%

TOTAL CURS PASSAT 302 44,41% 234 31,62% 536 37,75%

03. Arxiduc Lluís Salvador  

1r QUADR 2n QUADR TOT CURS

TURISME 436 100,00% 178 100,00% 614 100,00%

Total 436 55,19% 178 41,56% 614 48,38%

TOTAL CURS PASSAT 400 58,82% 77 10,41% 477 33,59%



04. Guillem Cifre de Colonya

1r QUADR 2n QUADR TOT CURS

FILOLOGIA CATALANA 16 3,66% 16 4,72% 32 4,12%

CAMPUS EXTENS 6 1,37% 15 4,42% 21 2,71%

DRET 1 0,23% 0 1 0,13%

CIÈNCIES DE LA TERRA 28 6,41% 15 4,42% 43 5,54%

PAS/PDI 18 4,23% 0 18 2,38%

PEDAGOGIA 3 0,69% 7 2,06% 10 1,29%

PSICOLOGIA 336 77,00% 286 84,37% 622 80,22%

SAC, ICE, FUEIB, UOM 28 6,41% 0 28 3,61%

Total 437 56,75% 339 44,03% 776 50,39%

TOTAL CURS PASSAT 352 51,76% 393 53,18% 745 52,50%

05. Guillem Cifre de Colonya. Macintosh 

El mes d’octubre l’aula no s’emprà per fer-hi classes perquè estava reservada per a Campus
Extens. 

1r QUADR 2n QUADR TOT CURS

BIOLOGIA 92 32,80% 51 35,66% 143 33,77%

CAMPUS EXTENS 44 15,69% 24 16,78% 68 16,06%

FILOLOGIA HISPÀNICA 60 21,39% 60 14,17%

PAS/PDI 5 1,78% 5 1,18%

PEDAGOGIA 67 24,06% 47 32,87% 114 27,04%

PSICOLOGIA 12 4,28% 21 14,69% 33 7,79%

Total 280 36,43% 143 18,57% 423 27,50%

TOTAL CURS PASSAT 170 25,00% 231 31,22% 401 28,24%



06. Guillem Colom Casasnovas

1r QUADR 2n QUADR TOT CURS

BIOLOGIA 176 51,24% 115 78,04% 291 59,31%

FÍSICA 4 2,70% 4 0,81%

CIÈNCIES DE LA TERRA 137 39,88% 4 2,70% 141 28,69%

ESCOLA POLITÈCNICA 4 2,70% 4 0,81%

QUÍMICA 30 8,88% 20 13,85% 51 10,38%

Total 343 44,61% 148 19,22% 491 31,92%

TOTAL CURS PASSAT 362 53,24% 242 32,77% 604 42,57%

07. Mateu Orfila i Rotger

El mes d’octubre l’aula no s’emprà per fer-hi classes perquè estava reservada per a automatrícula. 

1r QUADR 2n QUADR TOT CURS

BIOLOGIA 4 2,79% 84 33,87% 88 22,52%

CAIB 5 2,00% 5 1,27%

ECONOMIA 7 4,88% 7 1,78%

FÍSICA 53 37,28% 53 21,24% 106 27,10%

PAS/PDI 18 12,54% 30 12,02% 48 12,21%

QUÍMICA 61 42,51% 77 30,86% 138 35,11%

Total 143 18,64% 249 32,40% 393 25,52%

TOTAL CURS PASSAT 170 25,00% 200 27,09% 370 26,09%

08. Mateu Orfila i Rotger. Economia i Empresa  

1r QUADR 2n QUADR TOT CURS

ECONOMIA 222 80,14% 251 91,77% 473 85,92%

FÍSICA 6 2,17% 6 1,09%

QUÍMICA 21 7,58% 21 3,81%

SAC, ICE, FUEIB, UOM 0 0 0

TURISME 28 10,11% 22 8,23% 50 9,17%

Total 277 35,97% 273 35,52% 550 35,75%

TOTAL CURS PASSAT 140 20,59% 228 30,81% 368 25,92%

11. Anselm Turmeda. Aula 7

1r QUADR 2n QUADR TOT CURS



BIOLOGIA 4 5,20% 4 2,19%

DRET 1 1,16% 11 9,24% 12 5,84%

ESCOLA POLITÈCNICA 81 93,64% 108 90,76% 189 91,97%

Total 86 11,23% 119 15,45% 205 13,34%

TOTAL CURS PASSAT 68 10,00% 124 16,76% 192 13,52%

12. Anselm Turmeda. Aula 34. 

1r QUADR 2n QUADR TOT CURS

CAIB 2 1,56% 2 0,75%

ESCOLA POLITÈCNICA 158 98,44% 175 100,00% 333 99,25%

Total 160 20,84% 175 22,73% 335 21,79%

TOTAL CURS PASSAT 108 15,88% 220 29,73% 328 23,10%

13. Beatriu de Pinós. Aula 8

1r QUADR 2n QUADR TOT CURS

FILOLOGIA ANGLESA 43 10,62% 43 8,47%

BIOLOGIA 2 0,49% 2 0,39%

CAIB 39 38,54% 11 2,72% 50 9,95%

ECONOMIA 6 1,48% 6 1,18%

FILOLOGIA HISPÀNICA 7 1,73% 7 1,38%

CIÈNCIES DE LA TERRA 148 36,54% 148 29,16%

HISTÒRIA 12 11,71% 12 2,36%

PAS/PDI 11 10,73% 66 16,30% 77 15,17%

PEDAGOGIA 40 9,88% 40 7,88%

SAC, ICE, FUEIB, UOM 40 39,02% 82 20,25% 122 24,04%

Total 102 13,31% 405 52,60% 507 32,95%



14. Beatriu de Pinós. Aula 7. Idiomes

1r QUADR 2n QUADR TOT CURS

FILOLOGIA ANGLESA 24 25,67% 64 11,09% 88 13,12%

BIOLOGIA 40 6,93% 40 5,97%

CAIB 27 29,41% 11 1,91% 38 5,74%

CAMPUS EXTENS 90 15,60% 90 13,42%

INFERMERIA 36 38,50% 36 5,37%

FILOLOGIA HISPÀNICA 3 0,52% 3 0,45%

FÍSICA 96 16,64% 96 14,32%

CIÈNCIES DE LA TERRA 4 0,69% 4 0,60%

HISTÒRIA 2 2,14% 2 0,30%

ESCOLA POLITÈCNICA 205 35,53% 205 30,57%

PSICOLOGIA 3 0,52% 3 0,45%

QUÍMICA 9 1,56% 9 1,34%

SAC, ICE, FUEIB, UOM 4 4,28% 52 9,01% 56 8,35%

Total 93 12,14% 577 74,94% 670 43,54%



Impressores. Nombre d’impressions i consum de tòners

Aquest any ha seguit augmentant el nombre de còpies que imprimeixen els alumnes. S’han imprès
més de dos milions de còpies. 

A continuació es detallen les xifres d’impressions. El càlcul de fulls dels cursos 1997-98 i 1998-99
és aproximat a partir del nombre de tòners emprats, amb excepció de l’aula de l’Anselm Turmeda,
de la qual sí que es tenia controlat el nombre de fulls: aproximadament 140.000. 

Pàgines impreses

AULA 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02

01 - A. Turmeda. Aula 8 139.000 140.000 136.337 147.770 167.780

02 - A. Turmeda. Aula 48 — 75.000 53.179 48.373 51.884

03 - Turisme — 45.000 42.587 78.325 75.363

04 - Guillem Cifre C. (PC) — 35.000 114.177 161.788 265.671

05 - Guillem Cifre C. (Mac) — 55.000 97.450 131.194 205.568

06 - Guillem Colom C. — — 40.224 130.644 145.167

07 - Mateu Orfila i R. — 120.000 100.466 238.159 312.767

08 - Mateu Orfila R. Economia 80.677 104.446

09 - Ramon Llull — 60.000 194.894 131.402 209.970

10 - Sa Riera — 30.000 137.315 125.648 211.609

11 - A. Turmeda. Aula 7 — — 75.126 25.093 107.517

12 - A. Turmeda. Aula 34 — — 25.454 139.655 183.577

15 - Beatriu de Pinós. A8 36.202

16 - Beatriu de Pinós. A7 29.412

TOTAL 139.000 560.000 1.017.209 1.438.728 2.106.933

Si prenem com a indicador el nombre de tòners emprats:

2000-2001 2001-2002

Tòners emprats 139 251
Increment curs anterior 80%
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  FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA DE LES ILLES BALEARS 

DOIP-DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ I INSERCIÓ PROFESSIONAL
DADES I XIFRES. CURS ACADÈMIC 2000-2001
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DOIP-Departament d’Orientació i Inserció Professional

Les dades que es donen a continuació aporten informació del curs acadèmic 2001-2002 

Resum de dades quantitatives

1. Alumnat
Alumnes inscrits al DOIP.....................................................................1.830
Dones....................1.102
Homes...................728

2. Empreses/Entitats
Total d’empreses que s’han posat en contacte amb el DOIP.........................318

                                                                Gestió amb preselecció.....................107
                                                                Només difusió al tauler d’anuncis de la web.....211
                                     

Nre. d’ofertes laborals gestionades a través del DOIP……...................330
                                                                Gestió amb preselecció.....................119

                                                  Només difusió al tauler d’anuncis de la web...211

Nre. of. laborals/pràctiques difoses al tauler d'anuncis de la web.....251

RESUM DELS CONVENIS DE COOPERACIÓ EDUCATIVA SIGNATS

Curs Convenis de cooperació
educativa signats

1993-94                 8
1994-95                18
1995-96                35
1996-97                71
1997-98               131
1998-99               242
1999-2000               312
2000-2001               347
2001/19-06-02               372



3

ALUMNES INSCRITS AL DOIP PER CURSOS

Curs Nre. d’alumnes
1993-94 321
1994-95 443
1995-96 632
1996-97 924
1997-98 1.540
1998-99 1.595
1999-2000 1.420
2000-2001 1.551
2001-2002 1.830

RESUM D’OFERTES LABORALS, SOL·LICITUDS D’EMPRESES PER CURSOS

Curs Empreses Ofertes
laborals

1993-94 21 38
1994-95 44 80
1995-96 56 128
1996-97 126 225
1997-98 134 240
1998-99 164 296
1999-2000 236 397
2000-2001 336 458
2001/19-06-02 318 330

TOTAL FACTURACIÓ: 7.534,49 €

PROGRAMA LEONARDO DA VINCI. CAEB-UIB
Aquest curs acadèmic s'han aprovat un total de 59 beques, 27 beques per a estudiants i 32
beques per a titulats universitaris, per fer pràctiques en empreses de la Unió Europea.

SERVEI D'ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT PER A LA INSERCIÓ LABORAL
DELS UNIVERSITARIS DE LES ILLES BALEARS

Tots els usuaris del servei són estudiants o titulats universitaris. 
Fins al dia 19 de juny de 2002, han rebut una sessió d’orientació laboral un total de 99
persones.
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ALTRES TASQUES
— S'ha promocionat la inserció professional dels titulats en l’àrea d’humanitats, mitjançant
el curs «Transició a la vida activa. Bases per a la inserció socioprofessional».

— S'ha publicat la Guia d'orientació professional per a universitaris, tant impresa com
virtual. L'objectiu principal de la guia és reunir, en una sola publicació i amb un format
entenedor i manejable, tots aquells aspectes que facin referència a la transició al món
professional. Se n'han publicat 3.000 exemplars. 

— S'ha creat una base de dades d’empreses i entitats que ofereixen llocs de treball a les
Balears. Amb aquesta guia es pretén donar als estudiants i titulats universitaris una eina
útil en la recerca de feina, i a la vegada facilitar l’apropament de les empreses i entitats a
aquest col·lectiu per a futures relacions professionals. Actualment ja s'hi han inscrit 47
empreses. 

— I Trobada Universitat-Empresa: Un horitzó compartit. Novembre de 2001.

— S'ha organitzat el cicle Cinema i Treball amb la col·laboració de la Caixa de Balears,
«Sa Nostra» (vegeu la postal adjunta).

— Servei Universitari de Suport a la Formació per a Titulats-SUS. Projecte cofinançat
per la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Base de dades en línia amb informació de cursos
de postgrau d’arreu d'Espanya (vegeu la postal adjunta).

— Nombre de visites a la web del DOIP: 24.104 visites.

— Organització de conferències sobre sortides professionals per estudis, ex.: Física,
Psicopedagogia...

— Programa Viure i Conviure: el curs 2001-2002 s'han consolidat dues parelles.
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9.16 Comissió per al seguiment dels serveis contractats

RESULTATS OBTINGUTS A LES BÚSTIES DE SUGGERIMENTS (de 01-06-98
a 31-05-02)

Per Acord normatiu del dia 31 de març de 1998 es creà la comissió per al seguiment dels serveis
contractats per la Universitat, presidida pel vicerector d’Infraestructures i Medi Ambient. Les seves
funcions són:

— Canalitzar les queixes i els suggeriments
— Objectivar-los
— Conèixer els punts de millora de cada un dels serveis (definir-ne els riscs i punts crítics)
— Dissenyar sistemes d’autoavaluació i autocorrecció per als serveis
— Comprovar el funcionament d’aquests sistemes
— Proposar modificacions a les clàusules dels contractes

La gestió de les bústies de suggeriments està al càrrec del personal tècnic de l’Oficina de Planificació i
Prospectiva, que amb data 2 de juny de 2000 elaborà el document «Proposta de millores en el control de
concessionaris i empreses contractades», que va ser presentat al Consell Executiu.

1. UTILITZACIÓ DE LES BÚSTIES

— Cal esmentar que l’administrador de la bústia elimina les aportacions ofensives i les inclassificables.

— Com a primera reflexió, cal dir que l’obertura del canal de recollida de queixes i suggeriments va
ocasionar una allau de comunicacions els primers mesos.

— S’ha anat registrant una disminució progressiva de la utilització de les bústies, amb una baixada molt
evident aquest darrer curs 2001-2002, en què s’ha rebut menys del 50 per cent de les comunicacions
del curs 1998-99. A la vegada es veu que ha anat minvant el percentatge de felicitacions i
incrementant-se, encara que molt lleugerament, el de queixes; una de les interpretacions podria ser
per un cert desengany en veure que alguns fets denunciats no es corregeixen.

A continuació s’inclouen les representacions gràfiques extretes de la taula anterior, per tal de permetre
una anàlisi més còmoda. Les principals conclusions, evidents a les xifres de la taula i a les gràfiques de
les pàgines següents, són:

Nre. % Nre. % Nre. %

+/- % 
sobre 
98-99 Nre. %

+/- % 
sobre 
98-99

+/- % 
sobre 
99-00 Nre. %

+/- % 
sobre 
98-99

+/- % 
sobre 
99-00

+/- % 
sobre 
00-01

TOTAL ASSUMPTES 5.247 100 1.809 100 1.275 100 -29,5 1.259 100 -30,4 -1,3 885 100 -51,1 -30,6 -29,7

PER TIPUS DE BÚSTIA
A LES BÚSTIES FÍSIQUES    4.475 84,3 1.615 89,3 1.010 79,2 -37,5 1.037 82,4 -35,8 2,7 794 89,7 -50,8 -21,4 -23,4
A LA BÚSTIA WEB    772 15,7 194 10,7 265 20,8 36,6 222 17,6 14,4 -16,2 91 10,3 -53,1 -65,7 -59,0

PER TIPUS D'USUARI
ESTUDIANTS    3.835 70,9 1.244 68,8 886 69,5 -28,8 950 75,5 -23,6 7,2 738 83,4 -40,7 -16,7 -22,3
PAS    618 13,0 265 14,6 162 12,7 -38,9 139 11,0 -47,5 -14,2 52 5,9 -80,4 -67,9 -62,6
PDI    437 8,7 153 8,5 112 8,8 -26,8 114 9,1 -25,5 1,8 56 6,3 -63,4 -50,0 -50,9
ALTRES    86 1,7 26 1,4 39 3,1 50,0 11 0,9 -57,7 -71,8 10 1,1 -61,5 -74,4 -9,1
NS/NC    271 5,6 121 6,7 76 6,0 -37,2 45 3,6 -62,8 -40,8 29 3,3 -76,0 -61,8 -35,6

PER MOTIUS
FELICITACIÓ    129 2,8 72 4,0 27 2,1 -62,5 24 1,9 -66,7 -11,1 6 0,7 -91,7 -77,8 -75,0
QUEIXA    4.864 92,1 1.627 89,9 1.184 92,9 -27,2 1.189 94,4 -26,9 0,4 847 95,7 -47,9 -28,5 -28,8
SUGGERIMENT    254 5,1 110 6,1 64 5,0 -41,8 46 3,7 -58,2 -28,1 32 3,6 -70,9 -50,0 -30,4

% IDENTIFICACIÓ
NOM 1.022 19,5 388 21,4 235 18,4 -39,4 223 17,7 -42,5 -5,1 230 26,0 -40,7 -2,1 3,1
E-MAIL 399 7,6 104 5,7 111 8,7 6,7 115 9,1 10,6 3,6 112 12,7 7,7 0,9 -2,6
TELÈFON 713 13,6 250 13,8 160 12,5 -36,0 180 14,3 -28,0 12,5 146 16,5 -41,6 -8,8 -18,9
ADREÇA 359 6,8 119 6,6 93 7,3 -21,8 85 6,8 -28,6 -8,6 87 9,8 -26,9 -6,5 2,4

98-01 01-0200-0199-0098-99
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— Els anys 1999-2000 i 2000-2001 han mostrat índexs de participació semblants, inferiors al de 1998-
99, i superiors al de 2001-2002.

— L’any 1999-2000 va incrementar-se notablement l’ús de la bústia web, que ha minvat lleugerament el
2000-2001 i de manera cridanera el 2001-2002.

— Hi ha hagut un increment de progressiu de l’ús per part dels estudiants i una minva de la participació
—sobretot— del PAS.

— Han anat minvant les felicitacions i els suggeriments, i incrementant-se les queixes.

— El darrer curs s’ha incrementat molt la identificació mitjançant el nom de l’usuari, i s’ha incrementat
la indicació de l’adreça electrònica i del número de telèfon, la qual cosa implica que s’espera cada
cop més una atenció personalitzada.
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2. RESUM CONJUNT DE TOTS ELS SERVEIS

— La gràfica següent presenta el total d’incidències per a cada servei, al llarg de les tres campanyes:

COMUNICACIONS PER 
SERVEIS Nre.

% sobre 
total Nre.

% sobre 
total Nre.

% sobre 
total

+/- % 
sobre 98-

99 Nre.
% sobre 

total

+/- % 
sobre 98-

99

+/- % 
sobre 99-

00 Nre.
% sobre 

total

+/- % 
sobre 98-

99

+/- % 
sobre 99-

00

+/- % 
sobre 
00-01

BARS I MENJADORS 1.739 34,3 761 42,1 434 34,0 -43,0 295 23,4 -61,2 -32,0 237 26,8 -68,9 -45,4 -19,7
FOTOCÒPIES 933 19,3 192 10,6 187 14,7 -2,6 460 36,5 139,6 146,0 92 10,4 -52,1 -50,8 -80,0
CAMPUS 591 10,7 222 12,3 151 11,8 -32,0 92 7,3 -58,6 -39,1 122 13,8 -45,0 -19,2 32,6
MÀQUINES EXPENEDORES 530 9,8 188 10,4 152 11,9 -19,1 85 6,8 -54,8 -44,1 105 11,9 -44,1 -30,9 23,5
EMT 283 5,4 82 4,5 88 6,9 7,3 64 5,1 -22,0 -27,3 49 5,5 -40,2 -44,3 -23,4
ENSENYAMENT 224 4,5 52 2,9 69 5,4 32,7 75 6,0 44,2 8,7 28 3,2 -46,2 -59,4 -62,7
NETEJA 153 2,4 51 2,8 21 1,6 -58,8 34 2,7 -33,3 61,9 47 5,3 -7,8 123,8 38,2
SEGURETAT I VIGILÀNCIA 114 2,3 41 2,3 37 2,9 -9,8 23 1,8 -43,9 -37,8 13 1,5 -68,3 -64,9 -43,5
BIBLIOTEQUES 104 2,0 15 0,8 16 1,3 6,7 58 4,6 286,7 262,5 13 1,5 -13,3 -18,8 -77,6
ADMINISTRACIÓ 84 1,7 32 1,8 23 1,8 -28,1 17 1,4 -46,9 -26,1 12 1,4 -62,5 -47,8 -29,4
JARDINERIA 76 1,6 41 2,3 12 0,9 -70,7 15 1,2 -63,4 25,0 8 0,9 -80,5 -33,3 -46,7
MANTENIMENT 154 1,4 42 2,3 12 0,9 -71,4 7 0,6 -83,3 -41,7 93 10,5 121,4 675,0
TELÈFONS PÚBLICS 72 1,2 30 1,7 10 0,8 -66,7 12 1,0 -60,0 20,0 20 2,3 -33,3 100,0 66,7
ALTRES UIB 90 1,2 21 1,2 21 1,6 9 0,7 -57,1 -57,1 39 4,4 85,7 85,7 333,3
PUNT D'ATENCIÓ MÈDICA 29 0,6 13 0,7 6 0,5 -53,8 5 0,4 -61,5 -16,7 5 0,6 -61,5 -16,7
BÚSTIES 20 0,5 8 0,4 10 0,8 25,0 2 0,2 -75,0 -80,0 -100,0 -100,0 -100,0
INSTAL. ESPORTIVES 19 0,4 19 1,5 -100,0 -100,0
RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA 16 0,4 12 0,7 -100,0 4 0,3 -66,7 -100,0 -100,0
LLIBRERIA CAMPUS 10 0,2 1 0,1 7 0,5 600,0 2 0,2 100,0 -71,4 -100,0 -100,0 -100,0
HOTELERIA-TURISME 4 0,1 4 0,2 -100,0 -100,0 -100,0
INVESTIGACIÓ 1 0,0 1 0,1 -100,0 -100,0 -100,0
PERSONALS
TOTAL 5.246 100,0 1.809 100,0 1.275 100,0 -29,5 1.259 100,0 -30,4 -1,3 883 100,0 -51,2 -30,7 -29,9

01-0200-0199-0098-9998-02
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— En el total plurianual els serveis que abasten la majoria de les queixes són quatre, per aquest ordre:
bars i menjadors, fotocòpies, campus i màquines expenedores. Ha de tenir-se en compte que el
concepte «campus» abasta tot el referent a infraestructures, trànsit, dotació i medi ambient. És, per
tant, un capítol molt ampli «per se». Entre aquests quatre reuneixen el 74,12 per cent del total: 

RESUM CONJUNT DE TOTS ELS SERVEIS. TOTALS PER SERVEI
D'1 DE JUNY DE 1998 A 31 DE MAIG DE 2002
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— El gràfic següent representa l’evolució dels assumptes tractats per a cada un dels serveis, al llarg
dels tres anys de la campanya 1998-2001.
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— Veiem una modificació de la prevalença dels diferents serveis al llarg dels anys a la gràfica següent:
minva progressivament la prevalença de bars i menjadors; hi ha un marcat descens sobre campus i
màquines expenedores el 2000-2001; i les fotocòpies sofreixen un importantíssim increment de
queixes: les rebudes el 2000-2001 suposaren el 139,6 per cent de les que es reberen el 1998-99. 
— El darrer curs ha empitjorat la gestió de bars i menjadors: ha de tenir-se en compte l’entrada al

campus d’una nova empresa adjudicatària, Scolarest, del Grup Eurest, que ha abandonat la
concessió abans de la finalització del contracte; aquesta circumstància explica la remuntada de
queixes en dos serveis que havien anat millorant de manera progressiva: bars i menjadors, i
màquines expenedores.

— El servei de fotocòpies ha reaccionat de manera positiva registrant el percentatge més baix de
queixes des del començament del funcionament de les bústies de suggeriments.

— Pel que fa als motius de queixa, un 75,8 per cent es refereixen a tan sols 10 motius, mentre que els 18
que resten es reparteixen el 25,2 per cent que resta:
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— El gràfic següent presenta la incidència dels diferents motius per al conjunt de serveis, en el conjunt de
les tres campanyes considerades. 

�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������

�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������

����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������

�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������

������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������

���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������

����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������

��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������

����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������

MOTIUS AMB MÉS ALTA INCIDÈNCIA
1 DE JUNY 98 - 31 DE MAIG 2002

MALA GESTIÓ
10,4%MAL SERVEI

8,9%

PREU ALT
8,8%

BAIXA QUALITAT
8,0%

ALTRES
24,2%

MANCA GÈNERE
7,6%

DEFECTE INSTAL·LACIONS
7,5%

HORARI INADEQUAT
7,2%

AVARIES-REPARACIÓ
7,1% SOL·LICITA NOU SERVEI

6,0%
MAL TRACTE

4,0%

RESUM CONJUNT DE TOTS ELS SERVEIS. TOTALS PER MOTIUS
DE 1 DE JUNY DE 1998 A 31 DE MAIG DE 2002

54
8

46
8

46
0

42
2

39
9

39
2

37
8

37
4

31
7

21
0

19
1

14
9

12
6

12
0

12
0

92 91 85 82

57

36 35 30 26 21 9 4 4

0

100

200

300

400

500

600

M
AL

A 
G

ES
TI

Ó

M
AL

 S
ER

VE
I

PR
EU

 A
LT

BA
IX

A 
Q

U
AL

IT
AT

M
AN

C
A 

G
ÈN

ER
E

D
EF

EC
TE

 IN
ST

AL
·L

AC
IO

N
S

H
O

R
AR

I I
N

AD
EQ

U
AT

AV
AR

IE
S-

R
EP

AR
AC

IÓ

SO
L·

LI
C

IT
A 

N
O

U
 S

ER
VE

I

M
AL

 T
R

AC
TE

M
AL

A 
G

ES
TI

Ó
 M

.A
M

BI
EN

T

TR
ÀN

SI
T

FE
LI

C
IT

AC
IÓ

PO
C

A 
VA

R
IE

TA
T

D
EF

EC
TE

 D
'H

IG
IE

N
E

D
IV

ER
SO

S

M
AN

C
A 

IN
FO

R
M

AC
IÓ

BA
IX

A 
FR

EQ
Ü

ÈN
C

IA

BR
U

TO
R

N
O

 C
AN

VI
S 

- N
O

 D
O

BL
ER

S

AD
H

ES
IU

S

D
EF

EC
TE

 D
E 

FO
R

M
AC

IÓ

PR
O

BL
EM

ES
 D

'ID
IO

M
A

G
ES

TI
Ó

 D
EL

 R
EG

M
IN

U
SV

ÀL
ID

S

N
O

 L
LI

ST
A 

PR
EU

S

SI
ST

.R
EC

LA
M

. I
N

AD
EQ

U
AT

R
EC

LA
M

AC
IO

N
S 

SA
LA

R
IA

LS



BÚSTIES DE SUGGERIMENTS – RESUM DE GESTIÓ (01 de juny de 1998 – 31 de maig de 2002)

— 9 —

3. ESTADÍSTIQUES PER CAMPANYA

De cada període que es consideri pot disposar-se, de manera automatitzada, d’una sèrie de taules i gràfics:

— Documents rebuts i classificació de queixes per serveis
— Queixes de cada servei per edificis de la UIB
— Serveis contractats
— Tipus de queixa per serveis contractats (taula i gràfica per a cada servei)
— Serveis propis
— Tipus de queixa per serveis propis de la UIB (taula per a cada servei)

4. ESTADÍSTIQUES MENSUALS

Per a més detall, i seguint el mateix esquema, es disposa de les sèries mensuals que s’han anat preparant
al llarg del temps de funcionament de les bústies, des de juny de 1998.

5. EVOLUCIÓ PER SERVEIS

Per a cada un dels serveis s’ha elaborat, com a mostra de l’evolució dels assumptes tractats a les bústies,
un conjunt de tres documents, llevat dels casos en què el nombre d’assumptes és igual o inferior a 1:

— Gràfic de sectors amb el percentatge de tipus d’assumpte per al període 1998-2002.
— Taula comparativa 1998-99, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 i conjunt 1998-2002 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 i, a més, prèviament són comentades a una subcomissió integrada pel vicerector
d’Infraestructures i Medi Ambient, el Gerent i el tècnic encarregat de la gestió.

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 si fos un servei sobre el qual la UIB pogués tenir algun tipus de capacitat decisòria. El
vicerector d’Infraestructures i Medi Ambient duu a terme una tasca contínua amb l’EMT per tal
d’aconseguir les millores demanades per tota la comunitat universitària, però hem de tenir en compte que
no es tracta d’un servei contractat per la Universitat, sinó d’un servei municipal.

A més, i de manera molt important, ha de posar-se l’accent en el fet que el mateix Vicerectorat introdueix
als serveis tota una sèrie de mesures per millorar la gestió mediambiental del campus (es tracta, en
definitiva, de dur a la pràctica, de forma progressiva, la ja famosa regla de les tres erres: reducció,
recuperació i reciclatge).

7. RESULTATS DE LA CAMPANYA JUNY DE 2001 – MAIG DE 2002

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.



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

ASSUMPTES EXTRETS DELS DOCUMENTS DOCUMENTS REBUTS

TOTAL BÚSTIES SERVEIS CONTRACTATS SERVEIS PROPIS DE LA UIB TOTAL BÚSTIES SERVEIS CONTRACTATS ALTRES UIB

nre. % nre. % nre. % nre. % nre. % nre. %

885 100,0 671 75,8 214 24,2 564 100,0 416 73,8 148 26,2

A LES BÚSTIES FÍSIQUES    794 89,7 627 93,4 167 78,0 495 87,8 347 83,4 148 100,0
A LA BÚSTIA WEB    91 10,3 44 6,6 47 22,0 69 12,2 24 5,8 45 30,4

ESTUDIANTS    738 83,4 547 81,5 191 89,3 459 81,4 332 79,8 127 85,8
PAS    52 5,9 47 7,0 5 2,3 31 5,5 27 6,5 4 2,7
PDI    56 6,3 47 7,0 9 4,2 45 8,0 36 8,7 9 6,1

ALTRES    10 1,1 7 1,0 3 1,4 8 1,4 6 1,4 2 1,4
NS/NC    29 3,3 23 3,4 6 2,8 21 3,7 15 3,6 6 4,1

FELICITACIÓ    6 0,7 4 0,6 2 0,9 6 1,1 4 1,0 2 1,4
QUEIXA    847 95,7 648 96,6 199 93,0 532 94,3 397 95,4 135 91,2

SUGGERIMENT    32 3,6 19 2,8 13 6,1 26 4,6 15 3,6 11 7,4

IDENTIFICACIÓ EN ELS 564 DOCUMENTS Nom 230 26,0 E-mail 112 12,7 Adreça 87 9,8 Telèfon 146 16,5
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%
A PREU ALT 1 22 5 4 2 34 3,8
B BAIXA QUALITAT 22 1 5 3 31 3,5
C MAL SERVEI 4 15 2 9 3 13 2 3 5 1 1 58 6,6
D MAL TRACTE 9 2 15 26 2,9
E POCA VARIETAT 9 1 10 1,1
F MANCA GÈNERE 10 5 5 2 1 1 20 1 4 1 1 51 5,8
G DEFECTE INSTAL·LACIONS 5 26 5 3 25 2 3 1 3 3 1 77 8,7
H DEFECTE D'HIGIENE 2 2 0,2
I HORARI INADEQUAT 33 8 11 6 10 22 1 2 6 4 103 11,6
J NO LLISTA PREUS 2 2 0,2
K SIST.RECLAM. INADEQUAT 1 1 0,1
L MALA GESTIÓ M.AMBIENT 4 14 1 4 1 7 5 2 1 4 43 4,9
M FELICITACIÓ 2 1 1 1 5 0,6
N PROBLEMES D'IDIOMA 1 1 2 0,2
Ñ DEFECTE DE FORMACIÓ 1 2 3 0,3
O MANCA INFORMACIÓ 1 1 6 2 1 11 1,2
P RECLAMACIONS SALARIALS
Q MALA GESTIÓ 5 8 8 5 8 19 2 4 4 4 1 4 2 7 5 86 9,7
R SOL·LICITA NOU SERVEI 53 8 3 2 2 9 77 8,7
S ADHESIUS 2 2 0,2
T TRÀNSIT 1 35 1 1 3 1 2 1 45 5,1
U MINUSVÀLIDS 1 1 1 3 1 1 1 9 1,0
V AVARIES-REPARACIÓ 34 9 1 8 15 44 1 5 3 120 13,6
W GESTIÓ DEL REG 2 3 1 6 0,7
X BRUTOR 2 4 1 1 32 1 41 4,6
Y NO CANVIS - NO DOBLERS 2 11 2 15 1,7
Z BAIXA FREQÜÈNCIA 1 11 1 13 1,5
Ç DIVERSOS 1 3 2 1 4 1 12 1,4

TOTAL 12 238 122 49 28 92 8 94 105 47 5 13 20 39 13 885 100,0
% s.total serveis contractats 1,4 26,9 13,8 5,5 3,2 10,4 0,9 10,6 11,9 5,3 0,6 1,5 2,3 4,4 1,5 100,0

TIPUS DE
SUGGERIMENT

SERVEI
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QUEIXES DE CADA SERVEI, PER EDIFICIS DE LA UIB
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ADMINISTRACIÓ 2 3 6 1 12 1,4
BÚSTIES
CAMPUS 3 3 35 1 3 5 61 2 1 8 122 13,8
ENSENYAMENT 8 2 10 1 7 28 3,2
INVESTIGACIÓ
PERSONALS
BIBLIOTEQUES 2 3 5 3 13 1,5
UIB 2 1 1 7 8 3 3 14 39 4,4
HOTELERIA-TURISME

Subtotal serveis propis 13 2 4 3 52 1 13 14 76 2 1 33 214 24,2
% respecte al subtotal 6,1 0,9 1,9 1,4 24,3 0,5 6,1 6,5 35,5 0,9 0,5 15,4

BARS I MENJADORS 3 16 20 48 2 39 21 89 238 26,9
EMT 2 1 1 45 49 5,5
FOTOCÒPIES 6 54 1 5 9 3 14 92 10,4
JARDINERIA 2 3 3 8 0,9
MANTENIMENT 5 2 3 5 5 4 65 5 94 10,6
MÀQUINES EXPENEDORES 1 4 8 24 5 45 2 16 105 11,9
NETEJA 3 1 1 3 33 6 47 5,3
PUNT D'ATENCIÓ MÈDICA 1 1 3 5 0,6
RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA
SEGURETAT I VIGILÀNCIA 1 3 2 5 2 13 1,5
TELÈFONS PÚBLICS 1 2 1 2 8 6 20 2,3
LLIBRERIA CAMPUS
INSTAL. ESPORTIVES

Subtotal serveis contractats 21 2 90 18 57 69 2 200 29 183 671 75,8
% respecte al subtotal 3,1 0,3 13,4 2,7 8,5 10,3 0,3 29,8 4,3 27,3

TOTAL 34 2 6 3 142 19 70 83 2 276 31 1 216 885
% respecte al total 3,8 0,2 0,7 0,3 16,0 2,1 7,9 9,4 0,2 31,2 3,5 0,1 24,4

COMUNICACIONS

COMUNICACIONS 24 2 5 2 95 17 46 47 1 168 16 1 140 564

A LES BÚSTIES FÍSIQUES 22 1 5 61 16 41 42 1 168 7 1 130 495 87,766
A LA BÚSTIA WEB 2 1 2 34 1 5 5 9 10 69 12,234

ESTUDIANTS 19 2 5 2 84 11 17 40 1 159 3 115 458 81,2057
PAS 1 11 1 6 9 3 31 5,49645
PDI 2 5 4 16 2 1 4 11 45 7,97872
ALTRES 1 3 2 2 8 1,41844
NS/NC 2 2 2 4 2 1 9 22 3,90071

FELICITACIONS 2 2 1 1 6 1,06383
QUEIXES 21 2 2 2 93 16 44 44 1 165 14 1 127 532 94,3262
SUGGERIMENTS 3 1 2 1 2 3 1 1 12 26 4,60993
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9. 17 CORAL UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

CUIB

Enguany la CUIB ha celebrat el seu XXVè aniversari; aquesta notícia per ella mateixa
ja és important i significativa: 25 anys continuats de cultivar, fomentar i divulgar la
música coral i 25 anys de donar a conèixer el nom de la nostra Universitat per tot arreu.
Però, a més de la reconeguda trajectòria artística que ha fet de la nostra coral un model
de la música coral universitària a Espanya, la CUIB ha fet una autèntica escola coral
amb les seves filials a Mallorca (cinc corals infantils, la Coral Juvenil, el Cor de Mestres
Cantaires, l’Orfeó Universitat de les Illes Balears, Poema Harmònic) i a Menorca (des
d’aquest curs 01-02, s’ha creat l’Agrupació Menorquina de la CUIB que reuneix el Cor
de Cambra, el Cor d’Òpera i el Cor Jove).

D’entre les principals activitats de la CUIB durant el present curs, cal destacar:

• actuació a l’Auditorio Manuel de Falla de Granada amb l’Orquesta Ciudad de
Granada;

• tradicionals concerts de Santa Cecilia (Basílica de Sant Francesc de Palma, amb els
nomenaments de Cantaires d’Honor al Fra Antoni Martorell i Fra Francesc Batle),
de Nadal (a l’Auditorium de Palma, amb totes les corals filials) i de Setmana Santa
(a l’oratori de Sant Felip Neri de Palma);

• actuacions a diferents poblacions de Mallorca i concerts amb l’Orquestra Simfònica
de Balears

• sobretot, el concert commemoratiu del XXVè aniversari de la CUIB, celebrat a
l’Auditòrium de Palma el 19 de maig del 2002, en el qual i a més d’un extens
programa coral de totes les èpoques s’estrenaren cinc composicions d’autors de
Galícia, Pais Basc, Catalunya i Mallorca dedicades a la Coral de la nostra
Universitat.

CORALS FILIALS

D’entre els concerts més importants de les Corals Filials cal destacar:

• el tradicional Concert de Nadal amb la CUIB;
• el concert homenatge que reteren totes les corals a la CUIB el passat mes de maig a l

‘Oratori de S. Felip Neri de Palma;
• la participació de les corals infantils a la Trobada del Secretariat de Corals Infantils

de Catalunya celebrada al Palau Sant Jordi de Barcelona;
• el concert de l’Orfeó UIB amb la Camerat Instrumental etc.

VIII COLÒNIES MUSICALS (juliol del 2002)

Com cada any  es celebraren les Colònies Musicals a Binicanella. Més d’una seixantena
de nins i nines de Mallorca, Menorca i Eivissa passen unes vacances on la música és



l’eix vertebrador de la seva estada i convivència. Enguany han tornat a ser un èxit i
s'han repetit les peticions d'ampliació, tant de la durada de les colònies com del límit
d'edat per assistir-hi.

XXVI CURS DE CANT I DIRECCIÓ CORAL

Enguany, aquest curs, degà i pioner en el seu camp a tot l'Estat, no s'ha pogut dur a
terme per manca de pressupost.
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9.18 GABINET TÈCNIC D’IMATGE

El Gabinet Tècnic d’Imatge es va crear el 13 de març de 2000 amb motiu de la
reestructuració duta a terme al Servei de Publicacions i Intercanvi Científic; el Consell
Executiu va considerar necessària aquesta creació, ateses la importància creixent de la
imatge corporativa i la necessitat de donar una resposta millor i més àgil en matèria
d’imatge institucional específica i de disseny gràfic. La seva funció és dissenyar cartells,
tríptics, díptics, cobertes de llibre, desplegables, imatge corporativa, etc.; tot el disseny
gràfic que li encomanin de qualsevol estament de la comunitat universitària.

El responsable és Jaume Falconer i Perelló, tècnic en disseny gràfic, i compta amb el suport
administratiu del Vicerectorat d’Extensió Universitària i Activitats Culturals, del qual
depèn directament, amb un auxiliar administratiu.

La relació de feines que s’han dut a terme aquest curs acadèmic és la següent:

FEINA QUANTITAT
Adhesius 2
Carpetes 1
Cartes 1
Cartells 12
Certificats 1
Cobertes de CD 1
Cobertes de llibre 25
Desplegables 8
Díptics 1
Fullets 6
Postals 16
Programes 2
Punts de llibre 2
Sobres 1
Tríptics 3

A més de fer aquestes tasques, una altra funció del Gabinet és tenir cura del compliment del
Llibre d’imatge de la Universitat de les Illes Balears, a fi que la imatge corporativa de la
nostra universitat sigui única, i no una diversificació.



9.19 OFICINA D’INFORMACIÓ

La tasca que es du a terme diàriament a l’Oficina d’Informació es pot definir en quatre
grans àrees:

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

Tot seguit, les tasques realitzades durant el curs acadèmic 2001-2002 en cada una
d’aquestes àrees.

ATENCIÓ DE LES DEMANDES DELS USUARIS

En primer lloc hauríem de dir que per poder atendre les demandes dels usuaris, l’O d’I
duu a terme una tasca activa i continuada de recerca i classificació de la informació que
els pot resultar d’interès. Amb els anys que portam funcionant ja hem establert uns
contactes fermes i fluïds amb els departaments, institucions etc. per tal que ens enviïn
tota la informació que van generant. Estam inscrits a nombroses llistes de distribució,
coneixem les publicacions especialitzades, el personal docent i investigador de la UIB
ens coneix bé a nosaltres i ens informa de les activitats que organitzen ... Hem de dir
que no tenim problemes per aconseguir puntualment la informació que hem d’oferir als
nostres usuaris (també hem de recordar que durant molts d’anys no va ser així). Tota
aquesta informació que va arribant diàriament s’ha de seleccionar i classificar per posar-
la a l’abast de les persones que hi puguin estar interessades. La nova ubicació de l’O d’I
ens ha oferit un espai ideal per oferir un bon servei d’informació: tenim carpetes
d’autoconsulta, expositors per a fulletons i publicacions, etc.

El nostre horari continuat, de 8 a 21 h, i el fet de no tancar durant els períodes de
vacances ni durant l’estiu, fa que l’afluència d’usuaris a l’O d’I sigui altíssima. El nostre
número de telèfon està molt difós entre els estudiants, que saben que poden telefonar a
qualsevol hora per a qualsevol consulta. De fet, sovint ens arriben demandes que no
podem respondre, però sempre les adreçam al servei o institució adequats.

El nombre d’usuaris que vénen personalment també és elevat, així com el seu nivell de
satisfacció. Volem reiterar que amb la nova oficina disposam d’un espai molt apropiat
per a la nostra tasca d’informació: hi ha expositors amb dossiers informatius, carpetes
classificades per temes, ordinadors amb connexió a Internet per fer recerques, revistes
per consultar, taules i cadires on asseure’s mentre es realitza la consulta, etc. Ens
esforçam molt en oferir sobretot una atenció personalitzada, ajudam a realitzar tràmits
administratius, explicam com fer les recerques d’informació a travès d’Internet... Sabem
que per aquest motiu som un servei molt ben valorat per part dels estudiants i pretenem
que sigui essent així.

Hem de tenir en compte que l’O d’I figura com a referència per aconseguir més
informació a una gran part dels fulletons, cartells i anuncis que publica la UIB. A més, a
part d’oferir informació, en alguns casos també tramitam inscripcions, per exemple



enguany hem inscrit els participants al Trofeu universitari, al Festival Juvenil de Teatre
Grecollatí, als Premis d’Octubre de València, a la Universitat Oberta de Catalunya i a
nombrosos cursos i cicles de conferències organitzats per Departaments (Trajectòries
empresarials, Aspectes Polítics i Jurídics de les Relacions Internacionals a l’Amèrica
Llatina ...), per associacions d’estudiants (Globalització, moviments socials i conflictes
...), etc.

També ens hem ocupat de tramitar les sol·licituds de beques d’alumnes col·laboradors
de Biblioteca i d’Aules Informàtica, i de distribuir els impresos de sol·licitud de les
beques de desplaçament del Govern Balear.

Altres activitats que hem portat a terme enguany, relaciones amb l’atenció de les
demandes dels usuaris han estat la presentació del centre d’orientació ONVAS, amb una
sessió informativa, i l’organització juntament amb la Conselleria de Benestar Social
d’una presentació del programa de la Unió Europea Joventut 200-2006, sobre activitats
de voluntariat a altres països.

A l’Oficina d’Informació ens ocupam de respondre diàriament les demandes que arriben
a la bústia d’Internet. Els missatges que arriben sol·licitant informació es compten per
centenars, i a més constitueixen un indicador molt últil per orientar-nos en la nostra
tasca. Per exemple, de vegades observam que una informació que és al web resulta
difícil de trobar, i per això podem canviar la seva ubicació, o de vegades hem tengut
moltes demandes sobre un tema que no coneixíem i que hem hagut de preparar... El cas
més clar al llarg d’aquest curs 2001-2002 ha estat el gran nombre de demandes que ens
han arribat per part d’estudiants iberoamericans que estudiar a la UIB. Cada dia venen,
telefonen o escriuen a l’Oficina moltes persones de Sudamèrica demanant com iniciar o
continuar estudis a la UIB, on aconseguir finançament, quines institucions convoquen
beques... Abans pràcticament no teníem aquest tipus de demanda, de manera que
enguany ens hem hagut d’informar a fons sobre aquest tema per poder atendre els
nostres usuaris.

Per una altra banda, també venen molts d’usuaris a l’Oficina d’Informació perquè sovint
venem o regalam tiquets d’activitats diverses. Per exemple, aquest curs hem venut les
entrades per anar a l’Acampallengua, hem venut CDs de la Coral universitària i també
entrades del Teatre del Mar a preus especials per a estudiants. A més, el mes d’abril
vàrem distribuir invitacions per al Festival Internacional de Cinema de les Illes Balears i
el mes de maig vàrem regalar tres-centes entrades per al concert del Dia d’Europa, de
Moustaki i M.del Mar Bonet, entre el personal de la UIB.

DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ QUE GENERA LA UIB

Una tasca molt important per a l’O d’I és difondre la informació sobre la Universitat
perquè arribi al major nombre de gent. Més envant parlarem del manteniment del web,
que evidentment consitueix la principal eina de difusió de la informació, però també
hem de destacar altres recursos i mitjans que feim servir habitualment. A partir d’aquest
curs acadèmic hem establert una línia de comunicació molt constant i fluïda amb tots els
centres universitaris i extensions que hi ha repartits per les illes. Amb una periodicitat
aproximadament quinzenal els enviam un paquet amb totes les novetats (programes de
cursos, convocatòries de beques...) per tal que puguin informar als seus usuaris



disposant dels mateixos recursos que tenim a l’O d’I. Aquest enviament el feim també
als centres d’informació juvenil de Palma, perquè facin difusió de les activitats
organitzades per la UIB. A part d’aquests enviaments postals, tenim una llista de
distribució de correu electrònic, on també enviam informació amb totes les novetats que
van sorgint (per exemple, anunciam quan s’obre el període de preinscripció, explicam
els nous estudis que s’implanten el proper curs, enviam els cursos d’estiu etc.).

Actualment hi ha setze centres universitaris a diferents pobles de Mallorca, i dues
extensions universitàries, a Menorca i a Eivissa. Alguns d’aquests centres realitzen
tasques administratives (matrícula, registre, etc.), i d’altres no, però el que sí fan tots ells
és oferir informació als estudiants universitaris i preuniversitaris. En aquest sentit l’O
d’I exerceix en certa manera de “centre coordinador”, ja que ens ocupam de tenir-los
permanentment informats de les novetats que van sorint, els enviam tot el material que
poden necessitar, i a més estam sempre a la seva disposició per a consultes i preguntes.

Per una altra banda, també tenim un contacte constant amb les oficines d’informació de
les altres universitats de l’Estat espanyol, a travès d’unes llistes de distribució de la
Rediris i també amb enviaments postals. Així doncs, ens hem ocupat d’enviar a totes les
universitats informació de caràcter general, com són els terminis de preinscripció i
matrícula, la Guia d’Accés, la implantació de nous estudis, els cursos d’estiu etc.

Aquest curs acadèmic el personal de l’O d’I ha assistit a diversos events de caràcter
estatal que han resultat molt interessants per reorientar i millorar la nostra tasca. Hem
assistit a dues fires sobre l’ensenyament, Aula (a Madrid) i al Saló de l’Ensenyament (a
Barcelona), i també a l’encontre anual d’oficines d’informació universitàries, que
tengué lloc a València. En aquests llocs hem pogut contactar amb altres serveis que
duen a terme una tasca molt semblant a la nostra, la qual cosa ens permet estar al dia de
les noves tècniques de recerca i organització de la informació, així com conèixer noves
fonts on trobar la informació que pot interessar els nostres usuaris. A més, a València, la
responsable de l’O d’I, Margalida Mas va participar activament com a membre de la
Comissió Permanent dels Serveis d’Informació Universitària, que coordina tots els
centres, fa propostes concretes de millora, etc.

Enguany l’Oficina d’Informació ha participat a diverses fires amb un estand des d’on
oferíem informació i orientació als visitants. Concretament, hem tengut un estand a la
Fira de la Ciència, a la Fira del Llibre (compartit amb el Servei de Publicacions) i a la
Fira del Dia d’Europa. 

ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DELS ESTUDIS DE LA
UIB

Les activitats que ha realitzat l’O d’I en l’àmbit de la promoció d’estudis es poden
resumir en quatre accions principals: 

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



Durant el curs 2001-2002 hem guiat onze visites pel campus. Segons el perfil dels
participants s’elabora una ruta per diferents centres i serveis, i es prepara una sessió
informativa adaptada a aquest perfil. Per exemple, ens han visitat un grup
d’investigadors alemanys (Universitat de Stendal), molts de grups d’estudiants de 4t
d’ESO, un grup de pares de preuniversitaris d’Alcúdia etc.

També hem preparat visites als centres d’educació secundària que ho han sol·licitat.
Concretament enguany hem visitat el centre d’Artà (també hi assistí l’institut de Son
Servera), i juntament amb Guillem Ramon, coordinador amb els centres de secundària,
es va organització una sessió informativa sobre els estudis de la UIB al teatre municipal
de Manacor, on varen assistir els estudiants dels instituts de Santanyí, Felanitx, Na
Camel·la i Manacor. Per una altra banda, també amb Guillem Ramon, vàrem organitzar
sessions informatives per a tots els centres de secundària de Menorca, Eivissa i
Formentera, per compensar que no assisteixen a les jornades “Vine a la Universitat”.
Fou durant el mes de febrer, i es va oferir informació sobre l’oferta d’estudis de la UIB,
la preinscripció i matrícula, així com els serveis de la nostra Universitat.

Enguany hem realitzat per segona vegada les taules rodones sobre tots els estudis que
s’imparteixen a la UIB. En total vàrem organitzar catorze sessions durant el mes de
febrer, a l’edifici Sa Riera. Per cada estudi comptàvem amb la participació d’un
professor, un professional i un estudiant, i els assistents els podien adreçar preguntes. A
les taules rodones hi havia també sempre algú de l’O d’I que exercia de moderador i a
més podia respondre algunes de les preguntes del públic. En total varen assistir a les
taules rodones 1.014 persones i l’activitat va tenir molt de ressò. Alguns centres
universitaris dels pobles de Mallorca ens varen comentar que era una llàstima que fos
només a Palma, i per al proper curs volen organitzar algunes sessions informatives a
diferents punts de l’illa.

Els dies 8 i 15 de març es varen celebrar les jornades “Vine a la Universitat”, amb
l’assistència d’uns 3.200 estudiants preuniversitaris. L’O d’I se n’ocupa de tot el procés
d’organització: contactar amb els centres de secundària i inscriure’ls, sol·licitar als
degans i directors que designin els professors que se n’han d’ocupar de fer les sessions
informatives, sol·licitar als serveis que proposin activitats complementàries, coordinar
tota aquesta programació, preparar les carpetes amb material informatiu que es donen a
cada estudiant … En total hi han participat 54 centres de Mallorca; han impartit sessions
informatives 36 professors de la UIB, s’han pogut visitar deu laboratoris i serveis. El
balanç d’aquesta activitat és molt positiu. Per a la majoria d’estudiants és la primera
vegada que venen al campus, i tenen ocasió d’escoltar les explicacions d’un professor
sobre els estudis que li interessen, poden visitar els serveis amb algú que els guia (per
exemple les instal·lacions esportives, les biblioteques…)



9. 20 OFICINA DE SUPORT A LA RECERCA (OSR)

Edifici Son Lledó
Campus universitari
Cra. de Valldemossa, km. 7,5
07071 Palma

Telèfons: 971-17 30 68 i 971-17 29 40
Fax: 971 17 26 37
Adreça d’internet: http://www.uib.es/recerca/osr

Director: Dr. Climent Ramis Noguera

Personal:
Sra. Àngels Oliver
Sra. Maria Quetglas
Sra. Francesca Clar (fins el 31 de desembre de 2001)
Sra. Immaculada Sans (a partir del 7 d’abril de 2002)
Sr. Xavier Salvà
Sr. Xavier Garcias
Sr. Martí Martorell

Introducció
L’Oficina de Suport a la Recerca fou creada per Acord executiu de 10 d’octubre de 2000.
L’OSR és un servei d’I+D on els investigadors poden consultar i tramitar tots els assumptes
referents a sol·licituds de projectes d’investigació o gestionar els corresponents als projectes
concedits. També és missió de l’OSR estimular la participació dels investigadors en projectes
de recerca europeus, nacionals o autonòmics, i donar-los el suport necessari. Treballa amb
coordinació amb l’OTRI-FUE per fomentar la investigació amb col·laboració amb empreses
identificant els resultats de recerca que permetin una transferència de coneixements a la
societat.

Les tasques que realitza són:
— Informació sobre convocatòries de projectes d'investigació, beques i altres ajuts a la
recerca.
— Assessorament per a la presentació de projectes d'investigació.
— Sol·licituds d'avançaments a càrrec de projectes nacionals i europeus.
— Gestió de les sol·licituds de reparació i reposició de material científic.
— Gestió de cofinançament de material inventariable.
— Beques d’alumnes col·laboradors tipus B.
— Gestió de beques de col·laboració.
— Gestió de les beques i ajudes del FSE.
— Publicació del catàleg de projectes i la memòria d'investigació.
— Avaluació dels currículums dels investigadors.
— Gestió de les patents de la UIB.
— Actualització diària de la pàgina web de l’OSR.
— Gestió del complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat investigadora.
— Gestió dels ajuts a professors ajudants d’universitat i escola universitària per estimular la
seva formació docent i investigadora.



Assistència a cursos i seminaris
— C. Ramis. «Reunió anual xarxa OTRI-Universitats». València. 24, 25, 26 d’abril de 2002.
— X. Garcias. «Reunió anual xarxa OTRI-Universitats». València. 24, 25, 26 d’abril de
2002.
— X. Garcias. «La dimensió regional de la recerca a Europa». Barcelona. 22-23 d’abril de
2002.
— X. Garcias. «Jornada de difusión y presentación del VI Programa Marco de la UE».
Madrid. 25 de juny de 2002.
— X. Salvà. «Curs sobre patents i models d’utilitat». Barcelona. 5, 6 i 7 de juny de 2002.

Organització de cursos i seminaris
— Utilització del programa GREC pels investigadors. Martí Martorell. 28 de maig de 2002, i
6 de juny de 2002.
— Jornada de difussió del VI Programa Marc de la Unió Europea. 30 de maig de 2002.

Activitats rellevants
— Edició de la Memòria d’Investigació de l’any 2001.
— Edició del Catàleg de Projectes de l’any 2001.
— Coordinació de les sol·licituds dels Fons FEDER.
— Gestió de les sol·licituds del programa Ramón y Cajal.
— Gestió de les beques i ajudes del Fons Social Europeu (FSE).
— Coorganització de la «Reunió de vicerectors d’investigació del G7». Menorca. 9 i 10 de
maig de 2002.

Dades complementàries
— Tramitació de noves patents de la UIB: 3.
— Assessorament en les sol·licituds de projectes europeus: 47.
— Consultes a la pàgina web de l’OSR: 14.950.



9.21 WEB DE LA UIB

L’Oficina d’Informació se n’ocupa del manteniment del contingut del web de la UIB i
de l’actualització de les dades. Al web hi ha informació estàtica, que s’ha d’elaborar una
sola vegada (per exemple les pàgines dels departaments) o una vegada cada curs
acadèmic (per exemple introduir els programes de les assignatures). Per una altra banda
hi ha informació dinàmica, que va sorgint dia a dia i que s’ha d’anar resolent al
moment: per exemple els anuncis de convocatòries, els events de l’agenda, els punts de
la secció de “Destacam”, la informació puntual sobre cursos, matrícula, etc. Es
presentarà una memòria a part amb les dades estadístiques de les consultes al web de la
UIB.

A part de les activitats descrites, a l’Oficina d’Informació enguany també ens hem
ocupat d’altres tasques, per exemple:

 Preparar el contingut d’un nou portal d’Internet per a estudiants, que està a punt
d’afegir-se al web de la UIB.

 Elaborar una nova pàgina web de l’Oficina d’Informació, que ha tengut 7.568 visites
entre el 27 de novembre de 2001 i el 8 de juliol de 2002. Aquesta pàgina té
informació sobre el nostre servei (com contactar, activitats, etc.) però també ofereix
algunes seccions de consulta per a estudiants, com ara directoris, una selecció dels
bookmarks més interessants sobre treball, estudis a l’estranger, beques, etc.

 Actualitzar el text del vídeo promocional de la UIB, que ara mateix el Servei de
Recursos Àudiovisuals està realitzant.

 Presentar una proposta de traducció del web de la UIB al castellà i a l’anglès,
seleccionant els continguts que s’haurien d’oferir en aquests idiomes.

 Actualitzar, juntament amb el Servei d’Alumnes, alguns dels apartats de la Guia
d’Accés de la UIB. 

 Signar un conveni de col·laboració amb l’IFOC (Institut de Formació i Ocupació de
Calvià). Al llarg d’aquest curs hem col·laborat amb ells per a la difusió i promoció
del 3r Concurs d’empresa la millor projecte del món rural, mediambiental i artesà
de Calvià i del V Concurs d’empreses emprenedores, a més la responsable de l’O
d’I, Margalida Mas, ha format part del jurat.



10. MEMÒRIA ECONOMICOADMINISTRATIVA 

10.1 ASPECTES DE CARÀCTER GENERAL

1. S’ha treballat sobre els plecs que afecten temes capitals que pressupostàriament s'han integrat,
en bona part, en la Inversió Nominativa. En totes aquestes feines, el concurs dels diferents serveis
administratius ha estat cabdal. 

2. S’ha dinamitzat l’Oficina de Planificació i Prospectiva, que ha treballat en el procés
d’avaluació institucional dels estudis de Dret, la diplomatura d’Infermeria, els Serveis
Cientificotècnics i el Servei de Contractació, Patrimoni i Infraestructura. Al mateix temps, s’han
iniciat treballs consemblants que afecten els estudis de Filosofia i Lletres i el Servei de Càlcul i
Informatització.

3. Negociació i elaboració del Pressupost de la UIB.

10.2 ASPECTES DE CARÀCTER ESPECÍFIC

1. Elaboració de documents de caire estratègic i econòmic

Document núm. 1 Estudi del finançament de les inversions previstes 
durant els anys 2000-2006.

Document núm. 2 Pressupost 2002.
Document núm. 3 Pla estratègic 2002-2006

2. Pla de formació 

1. Balanç del total d’accions formatives. Any 2002 (a 30/06)

1.1. Total d'accions formatives corresponents a 2002 

Cursos organitzats (tot l’any): 47 Cost (previst): 39.495,00 euros

Cursos realitzats (a 30/06): 19 Accions puntuals: 2

Cost (realitzats):  20.655,00 euros Cost (puntuals): 481,80 euros 

Cost total (a 30/06): 21.136,80 euros

1.2. Total d'accions formatives realitzades (excepte les puntuals)

Cursos realitzats (a 30/06): 19 Grau d’execució del pla: 40,4%



Total hores/cursos realitzats: 376 Total hores/admesos: 9.478
Total PAS i PDI (a 01/01) 1.431 Mitjana hores/PAS i PDI 6,6

Total PAS (a 01/01) 448 Total hores/PAS: 7.025
Mitjana hores/PAS 15,7

Total PDI (a 01/01) 983 Total hores/PDI: 2.453
Mitjana hores/PDI 2,5

Places ofertes: 475 Inscrits: 665
Admesos:1 478 Sol·licituds satisfetes: 71,9%

Places cobertes: 100,6% 
Certificats d’assistència: 267 Certificats/admesos: 55,9%

Cost real: 20.655,00 euros

Valoració global (mitjana): 86,3% Cursos avaluats: 18

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 50%: 1

2. Accions formatives de l’any 2002, per mòduls

2.1. Accions formatives realitzades l’any 2002 (a 30/06)

Mòdul 02. Gestió acadèmica

Cursos prevists (tot l’any): 1
Cursos organitzats: 1
Cursos realitzats (a 30/06): 1 Grau d’execució del pla: 100%

Total hores/cursos: 5
Total hores/admesos: 105

Places ofertes: 20 Inscrits: 21
Total hores/places ofertes: 100
Admesos: 21 Sol·licituds satisfetes: 100%

Places cobertes: 105%
Certificats d’assistència: 19 Certificats/admesos: 90,5%

Cost total: 300,00 euros

                                                
1 S’hi inclouen totes les persones que han estat admeses als cursos, tant si ha estat en
primera instància com si ha estat per renúncia d’una altra persona admesa.



Valoració global: 81,3%

Mòdul 04. Gestió de recursos humans

Cursos prevists (tot l’any): 2
Cursos organitzats: 2
Cursos realitzats (a 30/06): 1 Grau d’execució del pla: 50%

Total hores/cursos: 10
Total hores/admesos: 120

Places ofertes: 10 Inscrits: 12
Total hores/places ofertes: 100
Admesos: 12 Sol·licituds satisfetes: 100%

Places cobertes: 120%
Certificats d’assistència: 7 Certificats/admesos: 70%

Cost total: 600,00 euros

Valoració global: 100%

Mòdul 05. Ordenament jurídic i administratiu

Cursos prevists (tot l’any): 1
Cursos organitzats: 1
Cursos realitzats (a 30/06): 1 Grau d’execució del pla: 100%

Total hores/cursos: 10
Total hores/admesos: 330

Places ofertes: 30 Inscrits: 35
Total hores/places ofertes: 300
Admesos: 33 Sol·licituds satisfetes: 94,3%

Places cobertes: 110%
Certificats d’assistència: 22 Certificats/admesos: 66,7%

Cost total: 600,00 euros

Valoració global: 86,7%

Mòdul 06. Informàtica

Cursos prevists (tot l’any): 10
Cursos organitzats:2 11

                                                
2  S’ha duplicat el curs G062801-02 Microsoft Access.



Cursos realitzats (a 30/06): 6 Grau d’execució del pla: 54,5%

Total hores/cursos: 55
Total hores/admesos: 1.695

Places ofertes: 170 Inscrits: 292
Total hores/places ofertes: 1.550
Admesos: 186 Sol·licituds satisfetes: 63,7%

Places cobertes: 109,4%
Certificats d’assistència: 101 Certificats/admesos: 54,3%

Cost total: 3.300,00 euros

Valoració global: 78,4% Cursos avaluats: 5

Mòdul 07. Llengua catalana i altres idiomes

Cursos prevists (tot l’any): 9
Cursos organitzats:3 7
Cursos realitzats (a 30/06): 7 Grau d’execució del pla: 100%

Total hores/cursos: 275
Total hores/admesos: 6.850

Places ofertes: 190 Inscrits: 221
Total hores/places ofertes: 7.475
Admesos: 173 Sol·licituds satisfetes: 78,3%

Places cobertes: 91,1%
Certificats d’assistència: 89 Certificats/admesos: 51,5%

Cost total: 14.775,00 euros

Valoració global: 82,4%

Mòdul 11. Seguretat i higiene en el treball

Cursos prevists (tot l’any): 5
Cursos organitzats:4 7
Cursos realitzats (a 30/06): 3 Grau d’execució del pla: 42,9%

Total hores/cursos: 21
Total hores/admesos: 378

                                                
3 S’han anul·lat els cursos G070511 Curs de llengua catalana. Nivell E (llenguatge cientificotècnic) i
G071203 Curs de francès inicial.
4 S’han duplicat els cursos G110105-06 Socorrisme laboral. Primers auxilis i E111603-04 Educació de la veu.



Places ofertes: 55 Inscrits: 84
Total hores/places ofertes: 360
Admesos: 53 Sol·licituds satisfetes: 63,1%

Places cobertes: 96,4%
Certificats d’assistència: 29 Certificats/admesos: 54,7%

Cost total: 1.080,00 euros

Valoració global: 89,2%

3. Accions puntuals a càrrec del pla de formació. Any 2002

Cursos finançats (a 30/06): 2

Total inscrits: 2

Cost total: 481,80 euros

Auditories internes ISO-9000
Dates: abril de 2002
Inscrits: 1
Cost: 181,80 euros

Escola sobre el mètode de Rietveld (raigs X de laboratori)
Dates: del 24 al 27 de juny
Inscrits: 1
Cost: 300,00 euros

Indicadors 2002* 2002**

1. Accions formatives realitzades 43 19
2. Total d'hores/cursos 639 376
3.1. Hores fetes/PAS 7.025
3.2. Hores fetes/PDI 2.453
4. Places ofertes 933 475
5.1. Places cobertes 947 478
5.2. Percentatge 101,50% 100,60%
6.1. Mitjana d'hores/PAS 15,7
6.2. Mitjana d'hores/PDI 2,5
7. Cost (EUR) 35.054,03 20.655,00
8. Inversió per hora (EUR) 54,86 54,90
9. Grau mitjà de satisfacció 86,30%
10.1. Mitjana d'hores certificades/PAS



10.2. Mitjana d'hores certificades/PDI
* Prevists tot
l'any

** Fets a 30/06

Notes explicatives:
1. Accions formatives realitzades: els cursos convocats i altres cursos no prevists, exclosos els
cursos anul·lats.
2. Total d'hores/cursos: la suma total de la càrrega lectiva de tots els cursos
realitzats.
3. Hores fetes: la càrrega lectiva de cada curs multiplicada pel nombre d'admesos
de cada col·lectiu.
4. Places ofertes: el total de places que corresponen als cursos
realitzats.
5.1. Places cobertes: el total d'admesos als cursos
realitzats.
5.2. Percentatge: la relació entre places cobertes i
places ofertes.
6. Mitjana d'hores/personal UIB: la relació entre hores fetes i el nombre de persones que pertanyen
a cada col·lectiu.
7. Cost: el cost total en euros.
8. Inversió per hora: la relació entre el cost total del pla en euros i el nombre
d'hores fetes.
9. Grau mitjà de satisfacció: la relació entre la valoració global dels cursos (la suma dels
percentatges corresponents 
a “excel·lent” i “adequat” als qüestionaris processats per l'Oficina de Planificació i Prospectiva) i
el nombre de cursos avaluats.
10. Mitjana d'hores/personal UIB: la relació entre el total d'hores certificades (exclòs el mòdul 07)
i el nombre de persones 
de cada col·lectiu que tenen dret a algun certificat.

3. Aplicació del Fons d’Acció Social
L’assignació de recursos s’ha fet de la manera següent:

a) 29.079 Ä en l’assegurança de vida.
b) 8.459 Ä, import total d’ajudes per estudis oficials.
c) 2..582 Ä,  import total d’ajudes per minusvalideses.
d) 23.715 Ä, import total d’ajudes per assistència sanitària.

4. Accions administratives de consolidació de la plantilla de la UIB
Convocatòria d’oposicions i concurs oposició. Les decisions s’han acordat amb la Junta del PAS
i el Comitè d’Empresa.

1. Aplicació del Fons d’Acció Social

L’assignació de recursos es va fer de la manera següent:



Proposta de la Comissió a Consell
Executiu
Distribució partides Acció Social 2001

Concepte Import en euros Saldo en euros
Pressupost Acció Social UIB* 72.121,45
Assegurança de vida (Axa)** 29.079,65 43.041,80
Ajudes per estudis oficials 8.459,94 34.581,86
Ajudes per viduïtat/orfenesa 0,00 34.581,86
Ajudes per minusvalideses 2.582,30 31.999,56
Ajudes per assistència sanitària 23.715,69 8.283,87
Total final no afectat*** 8.283,87     1.378.320 ptes. 

* Programa 331A. Aplicació 162.05
** Import referit a dia 18.09.2002
*** Provisional

2. Accions administratives de consolidació de la plantilla de la UIB-PAS

2.1 PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI (inclosos els interins)

Nombre de personal funcionari a setembre de 2002

Grup Nombre
A 6
B 11
C 56
D 95
E 2

Total 170

2.1.1. Resolució del Rector del dia 20 de març de 2002 per la qual s’anuncia la
convocatòria pública per a la provisió de llocs de treball pel sistema de lliure designació,
entre el personal funcionari d’aquesta universitat. Resolució 5663, FOU 201, de 22 de març
de 2002.

2.1.2. Resolució del Rector del dia 16 de maig de 2002 per la qual es convoca
concurs de trasllat per a la provisió de diversos llocs de treball de personal funcionari
d’aquesta universitat. Resolució 5722, FOU 204, de 17 de maig de 2002.

2.1.3. Resolució del dia 23 d’abril de 2002 per la qual es fa pública l’adjudicació de
les places convocades per a la provisió de diversos llocs de treball pel sistema de lliure



designació, entre el personal funcionari d’aquesta universitat. Resolució 5704, FOU 203, de
26 d’abril de 2002.

2.1.4. Resolució del Rector del dia 2 de setembre de 2002 per la qual es resol el
concurs per a la provisió de llocs de treball convocats per Resolució del Rector del dia 16
de maig de 2002. Resolució 5831, FOU 207, de 9 de setembre de 2002.

2.1.5. Resolució del Rector del dia 15 de setembre de 2002 per la qual es convoca
concurs de trasllat per a la provisió de diversos llocs de treball de personal funcionari
d’aquesta universitat. Resolució 5853, FOU 208, de 20 de setembre de 2002.

2.1.6. Resolució del Rector del dia 15 de setembre de 2002 per la qual s’anuncia la
convocatòria pública per a la provisió d’un lloc de treball pel sistema de lliure designació,
entre el personal funcionari d’aquesta universitat. Resolució 5854, FOU 208, de 20 de
setembre de 2002.

2.2 PERSONAL FUNCIONARI D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS LABORAL

Nombre de personal laboral a setembre de 2002

Grup Nombre
I 37
II 25
III 48
IV.1 22
IV.2 114

Total 246

2.2.1. Resolució del Rectorat del dia 14 de setembre de 2001 per la qual es resol el
procediment del concurs oposició lliure de les places convocades per Resolució del dia 22
de febrer de 2001. Resolució 5478, FOU 194, de 21 de setembre de 2001.

2.2.2. Resolució del Rectorat del dia 14 de setembre de 2001 per la qual es resol el
procediment del concurs oposició lliure de les places convocades per Resolució del dia 23
de març de 2001. Resolució 5479, FOU 194, de 21 de setembre de 2001.

2.2.3. Resolució del Rectorat del dia 20 de març de 2002 per la qual es convoca
simultàniament concurs de trasllat i concurs oposició restringit, per cobrir places vacants de
la plantilla de personal laboral d’aquesta universitat. Resolució 5662, FOU 201, de 22 de
març de 2002.

2.2.4. Resolució del Rectorat del dia 8 de maig de 2002 per la qual es resol el
procediment de concurs de trasllat convocat per Resolució del dia 20 de març de 2002.
Resolució 5721, FOU 204, de 17 de maig de 2002. 



2.2.5. Resolució del Rectorat del dia 18 de juny de 2002 per la qual es declaren
desertes les places convocades a concurs oposició restringit per Resolució del dia 20 de
març de 2002. Resolució 5761, FOU 205, de 21 de juny de 2002.

2.2.6. Resolució del Rectorat del dia 15 de juliol de 2002 per la qual es convoca
concurs oposició lliure per cobrir diverses places vacants de la plantilla de personal laboral
d’aquesta universitat. BOE núm. 188, de 7 d’agost de 2002, pàgina 29306.

2.2.7. Resolució del Rectorat del dia 2 de setembre de 2002 per la qual es resol el
procediment del concurs oposició restringit de les places convocades per Resolució de 20
de març de 2002. Resolució 5830, FOU 207, de 9 de setembre de 2002.

2.3. ALTRES

2.3.1. Acord normatiu del dia 18 de desembre de 2001 pel qual s’aproven diverses
modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral
d’administració i serveis de la UIB. Resolució 5582, FOU 198, de 21 de desembre de 2001.

2.3.2. Acord normatiu del dia 18 de desembre de 2001 pel qual s’aprova el Projecte
de Pressupost, el projecte de programació plurianual d’inversions i la relació de llocs de
treball del personal funcionari i laboral de la Universitat de les Illes Balears per a l’any
2002. Resolució 5583, FOU 198, de 21 de desembre de 2001.

3. Tercer any d’aplicació de l’Acord entre la Conselleria d’Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears, els sindicats amb representació a la Junta del PDI de la
UIB —STEI i CC.OO.— i la Universitat de les Illes Balears sobre complements
retributius per a la millora i promoció del professorat de la UIB.

3.1. Acord executiu 5636, del dia 12 de febrer de 2002, pel qual s’obre un període per
presentar les sol·licituds d’ajuts per a professors ajudants d’universitat i d’escola universitària de
la UIB per estimular la seva formació docent i investigadora durant el curs 2000-2001. FOU 200,
de 22 de febrer de 2002.

3.2. Acord executiu 5777, del dia 9 de juliol de 2002, pel qual s’obre un període per
presentar les sol·licituds d’avaluació del complement retributiu d’estímul i reconeixement a la
docència i a la formació permanent del docent. FOU 206, de 30 de juliol de 2002.

3.3. Acord executiu 5778, del dia 9 de juliol de 2002, pel qual s’obre un període per
presentar sol·licituds d’avaluació del complement retributiu d’estímul i reconeixement de
l’activitat investigadora. FOU 206, de dia 30 de juliol de 2002.

3.4. Acord executiu 5779, del dia 9 de juliol de 2002, pel qual s’obre un període per
presentar les sol·licituds d’avaluació del complement retributiu de reconeixement i
especialització dels professors titulars d’escola universitària. FOU 206, de dia 30 de juliol de
2002.



5. Presentació regular de liquidacions pressupostàries

6. Elaboració del volum d’indicadors i dades estadístiques de la UIB per a l’any 2001, amb
un ampli compendi informatiu sobre tots els aspectes. El document està disponible a la

pàgina web de la UIB

7. Important activitat en la tramitació d’expedients a càrrec del Servei de Contractació,
Patrimoni i Infraestructura

13 concursos; 52 procediments negociats.

8. Redacció definitiva del Pla estratègic, tot esperant que l’aprovi, si escau, el Claustre

Després de dos anys d’intensos treballs a la Comissió de Junta de Govern del Pla Estratègic, hom
ha arribat a un estadi gairebé final, en què cal donar el document al Consell de Govern perquè el
prengui en consideració i, en paral·lel, al Consell Social i al Govern de les Illes Balears. Hom
preveu que al voltant del mes de novembre es podria celebrar un Claustre extraordinari per tal
d’aprovar, si escau, aquest document fonamental per al futur de la UIB, que afecta la planificació
per als propers quatre anys.



11.1. LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA DE LES ILLES BALEARS

La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) és una institució privada, amb personalitat
jurídica pròpia i sense ànim de lucre. Té com a objecte fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides,
de forma genèrica, al foment de la cultura, l’educació i la investigació en tots els aspectes de la vida
econòmica i social que puguin contribuir a millorar la societat en la qual es troba la Fundació.

Els Estatuts de la Fundació es varen aprovar el mes de febrer de l’any 1996 després d’un procés en el qual
participaren especialistes de la Universitat i membres del Consell Social de la Universitat. Una participació
mixta que permet garantir que realment sigui una fundació Universitat-empresa i no sols universitària. Està
concebuda com un servei, com el pont entre la Universitat i l’empresa: entre el centre que per excel·lència
crea coneixement i els usuaris que l’han de validar.

El Patronat és l’òrgan que té la màxima autoritat a la Fundació. Pot ser constituït per un màxim de vint-i-sis
membres. El president és el Rector de la Universitat, Llorenç Huguet, i el vicepresident és el president del
Consell Social de la Universitat; també n’és membre nat el vicerector d’Investigació; altres cinc membres són
professors de la comunitat universitària elegits per la Junta de Govern de la Universitat. Els sis restants són
elegits pel Consell Social entre les persones vinculades a la gestió professional o empresarial; finalment, hi ha
dos vocals més cooptats.

La Fundació treballa sobre la base de sis grans objectius:

1. Foment de les relacions entre la Universitat i les empreses mitjançant la promoció de convenis de
col·laboració en matèria d’investigació i assistència tècnica, així com amb l’organització de visites
d’empresaris al campus de la Universitat de les Illes Balears i la difusió dels recursos tecnològics i científics
entre el sector empresarial.

2. Promoció i gestió de l’oferta universitària. Articulació de cursos de postgrau, màsters o cursos
d’especialista universitari.

3. Gestió i participació pel que fa a projectes emmarcats dins programes i iniciatives europeus sobre temes
relacionats amb la formació i amb el món empresarial. Realització de projectes nacionals per conveni amb
empreses, SOIB, Govern de les Illes Balears…

4. Gestió de la formació contínua del sector empresarial. Observatori d’avaluació de les necessitats
empresarials respecte al perfil formatiu del personal per intentar a posteriori apropar l’oferta universitària a les
demandes empresarials. També s’inclou dins aquest apartat la formació dirigida cap al sector empresarial.

5. Seguiment d’accions formatives i avaluació de l’impacte. Avaluació contínua de la formació en termes
d’eficàcia i eficiència.

6. Inserció laboral dels postgraduats.

SEU DE LA FUEIB: EDIFICI JAVIER COLL

El domicili actual de la Fundació és a l’edifici Javier Coll, carrer de la Tafona, 1, del Secar de la Real, per
mor de la donació de la senyora Kerstin Englund, membre del Patronat de la FUEIB, a la Universitat de les
Illes Balears, el mes de febrer de 1996. L’edifici rep el nom de Javier Coll en memòria del seu marit.

PATRONS DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA DE LES ILLES BALEARS

Membres nats:

President: Llorenç Huguet i Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears.



Vicepresident: Felicià Fuster, president del Consell Social (en substitució del senyor Gabriel Oliver Capó).

Elegits per la Junta de Govern del dia 24 de maig de 1996

— Eugeni Aguiló Pérez, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement d’Economia Aplicada.

— Felicià Grases Freixedas, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement de Química Analítica.

— Jaume Sureda Negre, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement de Didàctica i Organització
Escolar.

Elegits per la Junta de Govern del dia 21 de juliol de 2000

— Avel·lí Blasco Esteve, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement de Dret Administratiu.

— Pere M. Deyà Serra, catedràtic d’universitat de l’àrea de Química Orgànica. 

(En substitució dels senyors Gabriel Moyà Niell i Guillem Alcover Garau.)

Membre nat:

— Eugeni Garcia Moreno, vicerector d’Investigació i Política Científica.

Elegits pel Consell Social el dia 19 de juliol de 1996

— Pere Batle Mayol, director general de la Caixa de Balears, «Sa Nostra».

— Miquel Lladó Oliver, president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i
Formentera.

— Josep Francesc Conrado de Villalonga, delegat general de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la
Caixa”.

— Josep Oliver Marí, president de la CAEB i empresari.

— Vicenç Rotger Rabassa, empresari.

Elegits pel Patronat el 1997 (cooptats)

— Eberhard Grosske Fiol, conseller de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears.

— Kerstin Englund, empresària.

ACTIVITATS DE LA FUEIB DURANT EL PERÍODE 2001-2002

Cursos de postgrau i d’especialització cofinançats pel Fons Social Europeu i el Govern de les Illes
Balears (objectiu 3, eix 5, formació d’investigadors)

Cursos Durada
(hores)

Alumnes

1. Màster d’Estudis Baleàrics: Ciències Humanes i Socials (2n curs) 272 15
2. Especialista Universitari en Producció Agrària Ecològica (Sanitat

Animal, Vegetal i Gestió d’Explotacions)
270 27

3. Especialista Universitari en Tècniques de Biomedicina Molecular 215 Pend. inici
4. Especialista en el Model Europeu per a l’Excel·lència en la Gestió

Empresarial Aplicat a un Hotel
50 Pend. inici



5. Curs de Monitorització d’Aigües Destinades al Consum Humà 285 12
6. Curs de Gràfics per Ordinador a Internet (Informàtica) 40 Pend. inici
7. Curs d’Anàlisi del Risc d’Inundació en Cursos Mediterranis II 182 Pend. inici
8. Curs de Relacions Laborals en el Sector Turístic de les Illes Balears 100 Pend. inici
9. Curs d’Informació Jurídica a Internet: Com Podem Cercar-la i

Utilitzar-la
40 Pend. inici

10. Curs d’Especialista en Programació Java Orientada a Aplicacions
Multimèdia a Internet

250 16

11. Especialista Universitari en Anàlisi del Paisatge 250 17
12. Curs de Disseny i Implementació de Xarxes Cisco 130 Pend. inici
13. Curs de Creació d’Aplicacions Multimèdia, Llocs Web Dinàmics,

Cd-roms i DVD, en l’Àmbit de l’Educació i la Investigació
345 16

14. Curs de Formació d’Especialistes en Mètodes de Control
Microbiològic a la Indústria

110 Pend. inici

2.539 hores

Altres cursos cofinançats pel Fons Social Europeu i el Govern de les Illes Balears

Cursos Durada
(hores)

Alumnes

— Especialista Universitari en Desenvolupament Local 250 22
— Curs Avançat de Gestió Empresarial 400 24

PROJECTES DESENVOLUPATS AMB EL COFINANÇAMENT DEL FONS SOCIAL
EUROPEU I EL GOVERN DE LES ILLES BALEARS

— Potenciació de les relacions Universitat-empreses, a través de les accions de l’Oficina de
Transferència de Resultats d’Investigació (OTRI de la FUEIB).

— Inserció professional dels universitaris: servei d’orientació i assessorament i de seguiment de la
inserció professional dels universitaris (DOIP de la FUEIB).



CURSOS DE POSTGRAU. TÍTOLS PROPIS DE LA UIB. CURS 2000-2001. SENSE FINANÇAMENT
PÚBLIC

  CURS UNIVERSITARI Durada Alumnes
I CU de Dret Civil Balear 12 crèdits 74
ESPECIALISTES UNIVERSITARIS
II EU en Implantologia Oral 20 crèdits 20
I EU en Educació Nutricional 21 crèdits 30
I EU en Ajuda Psicomotriu* 21 crèdits 46
III EU en Emergències i Assistència Sanitària en Catàstrofes 30 crèdits 55
II EU en Interpretació Ambiental i del Patrimoni: Comunicar, Participar,
Gaudir

30 crèdits 30

IV EU en Salut Laboral 60 crèdits 25
IV EU en Medicina Estètica. Aspectes Mèdics 24 crèdits 50
IV EU en Medicina Estètica. Aspectes Intervencionistes 21,5 crèdits 50
IV EU en Gestió Empresarial: Medi Ambient  25 crèdits 30
IV EU en Gestió Empresarial: Qualitat 25 crèdits 30
I EU en Gestió de la Qualitat dels Serveis Socials (2n any) 30 crèdits 14
I EU en Suport Educatiu a les NEE (1r any)* 55 crèdits 64
EU en Tecnologia Educativa 20 crèdits 14
I EU en Cooperació per al Desenvolupament* 25 crèdits 32

CURS Durada Alumnes
MÀSTERS UNIVERSITARIS
IV MU en Salut Laboral 60 crèdits 25
IV MU en Salut Laboral (especialitats) 30 crèdits 65
MSL: Esp. en Seguretat 30 crèdits 20
IV MU en Medicina Estètica 57 crèdits 50
IV MU en Gestió Empresarial: Qualitat i Medi Ambient 50 crèdits 30
VIII MU en Hisenda Pública, Sist. Impositiu i Procediments
Tributaris

50 crèdits 30

III MU en Direcció d'Empreses de Serveis 51 crèdits 16
VII MU en Gestió Turística 50 crèdits 17

ALTRES CURSOS Durada Alumnes
Cisco Networking Academy Program (preparació per a CCNA Cisco
Networking Associate)

280 h 12

Direcció i Gestió de l’Oficina Bancària 214 h 30
III Curs de Gestió d’Empreses Financeres (1r any) 180 h 100
2n European Summer School. Legal Aspects of E-commerce (10-14 set. 01) 40 h 50
V Jornades Tècniques sobre Agricultura Ecològica (setembre de 2001) 30 h 80
L'Estadística com a Eina 24 h 17
Agile. Congrés 2002 30 h 145
Seminari sobre l'Ordenació Urbanística a la CAIB 16 h 90
SPSS 15 h 10
Suport Vital Avançat (juny de 2002) 20 h 40

                                                          
* Aquest curs s'ha impartir de forma presencial per videoconferències a les extensions universitàries d'Eivissa
i Menorca.



11.2 IMEDEA

Director: Joaquim Tintoré Subirana
Vicedirector: Vicente Javier Benedí Benito
Gerent: Rita Arias Conejo
Director departament de Recursos Naturals: Beatriz Morales Nin
Director departament de Física Interdisciplinar: Maximino San Miguel Ruibal

PERSONAL

1.- Departament de Recursos Naturals

Personal       Situació acadèmica      Dedicació
Agustí Requena, Susana Inv. Científic CSIC Completa
Alcover Tomàs, Josep Antoni Inv. Científic CSIC Completa
Benedí Benito, Javier TU Completa
García-Valdés Punkitt, Elena TU Completa
Descals Callisen, Enric Científic Titular CSIC Completa
Duarte Quesada, Carlos Prof. Investigació CSIC Completa
Gomis Bosch, Damia TU Completa
Lalucat Jo, Jorge CU Completa
Medrano Gil, Hipólito CU Completa
Montserrat Tomás, Sebastiá TU Completa
Morales Nin, Beatriz Inv. Científic CSIC Completa
Moreno Castillo, Isabel CU Completa
Moyá Niell, Gabriel TU Completa
Oro de Rivas, Daniel Científic Titular CSIC Completa
Petitpierre Vall, Eduard CU Completa
Rita Larrucea, Joan TU Completa
Rossello Mora, Ramón Científic Titular interi CSIC Completa
Tintoré Subirana, Joaquín Prof. Investigació CSIC Completa
Tortosa Martorell, Enrique Inv.Científic CSIC Serv. Espec.
Traveset Vilagines, Anna Inv.Científic CSIC Completa

Sabàtics i altres visitants
Bowler, Diana Estudiant. University of Glasgow
Fourqurean, James Sabàtic. MEC
Holmer, Marianne Sabàtic. Univ. Southern (Dinamarca)
Kendrick, Gary Andrew Estada. University Western (Austràlia)
Prairie Yves Sabàtic. MEC

Investigadors contractats i becaris postdoctorals
Basterrechea Oyarzabal, Gotzon Inv. contractat CSIC Completa
Jaume Llabrés, Damià Inv. contractat CSIC Completa
Marba Bordalba, Núria Inv. contractat CSIC Completa
Navarro Andrés, Nuria Inv. contractat CSIC Completa
Palmer Vidal, Miquel Inv. contractat CSIC Completa
Terrados Muñoz, Jorge Inv. contractat CSIC Completa



Becaris predoctorals i estudiants de 3er cicle 
Agawin, Nona Beca projecte CSIC
Almela Díaz, Elena Beca Govern Balear DG R+D+I
Artigues Morell, Bernat Beca projecte CSIC
Ballesteros Martínez, Francisca Beca Govern Balear DG R+D+I
Barcelo Calviño, María Beca projecte CSIC
Barrón Esquiroz, Cristina Beca Govern Balear DG R+D+I
Bertolero Bardenas, Albert Beca projecte CSIC
Bover Arbós, Pere Beca Govern Balear DG R+D+I
Brunet Quetglas, Miquel Beca Institut Menorquí d’Estudis
Calleja Cortés, María de LLuch Beca projecte CSIC
Fernández Graña, Rocio Beca introducció investigació CSIC
Fernández López, Vicente Beca FPI (CSIC)
Flexas Sans, Jaume Beca UIB i beca postdoctoral CSIC
Garneria Pico, Irene Beca FPI (UIB)
Genovart, Meritxell Beca projecte CSIC
Gomez Peréz, Fernando Beca FPI (CSIC)
Doménech Sánchez, Antonio Beca FPU (UIB)
Jordi Ballester, Antoni Beca projecte CSIC
Lázaro Castillo, Amparo Beca FPU (CSIC)
Mc Minn Grive, Miguel Beca projecte CSIC
Martínez Abraín, Alejandro Beca projecte CSIC
Moragues Botey, Eva Beca projecte CSIC
Pascual Ascaso, Ananda Beca investigació UIB
Parada, Verónica Susana Estada autoritzada
Prades Lacasta, Jesús Beca CSIC
Ramis Bernat, Damià Beca FPI (CSIC)
Riera Riera, Nuria Estada autoritzada
Rodríguez Pérez , Javier Estada autoritzada
Sampol Trujillo, Bartomeu Beca investigació UIB
Prades Lacasta, Jesús Beca CSIC
Ramis Bernat, Damià Beca FPI (CSIC)

Personal de suport
Arrondo Esteva, Catalina Tècnic superior inv. i lab. Completa
Cáceres Tixicuro, Mª Matilde Contracte INEM Parcial
Canudas Pujol, Ana Luisa Contracte INEM Parcial
De la Bandera Sánchez, Mª CarmTitulat superior CSIC Completa
Escalona Lorenzo, José M. Titulat superior CSIC Parcial
Formes Horrach, Mª Antonia Titulat superior CSIC Completa
Hermo Martís, Lorena Contracte INEM Parcial
Jacob Escauriaza, Marta Titulat superior CSIC Completa
Lillo Rubio Mª Lourdes Contracte INEM Parcial
López Cervilla, Susana Tècnic superior inv. i lab. Complera
Llabrés Enseñat, Juan Titulat mig inv. i lab. Parcial
Martínez Canellas, Sara FlorindaContracte INEM Parcial
Martínez Castillo, Regino Tècnic superior inv. i lab. Completa
Miralles Martorell, José Contracte INEM Parcial
Moranta Mesquida, Joan Titulat superior CSIC Completa
Morey Verd, J.Gabriel Tècnic superior inv. i lab. Completa



Morla Carbonell, Mª Montserrat Tècnic superior inv. i lab. Parcial
Orfila Förster, Alejandro Titulat superior CSIC Completa
Pineda Dominguez, Mª Magdale Contracte INEM Parcial
Ramón Manera, Cristina Contracte INEM Parcial
Ruiz Valero, Simón Titulat superior CSIC Completa
Sancho Centeno, Virginia Tècnic superior inv. i lab. Parcial
Santiago Domenech, Mª del Roc Titulat mig inv. i lab. Completa
Serrano Barea, Mª José Contracte INEM Parcial
Vaquer Arjonillo, Miriam Pilar Contracte INEM Parcial
Vives Díez, Antonio Contracte INEM Parcial
Vives Morey, Mª Magdalena Contracte INEM Parcial

Altre personal vinculat o associat
Arnaiz Igarza, Yasmina Tec. contractada
Deudero Company, Mª Salud Estada autoritzada
Faru Mayol,Antoni Estada autoritzada
Linde Medina, Marta Estada autoritzada
Marcos Moreno, Marta Prof. Ajudant
Moralejo Rodríguez, Eduardo Estada autoritzada 
Moreno Ordinas, Mercede Estada autoritzada
Salom Tomás, J. Carlos Estada autoritzada 
Vizoso Miquel de Sola, Guillermo Prof. Associat
 

2.- Departament de Física Interdisciplinar

Personal Situació acadèmica Dedicació

Personal de plantilla
Balle Monjo, Salvador TU Completa
Casas Ametller, Monstserrat CU Completa
Colet Rafefas, Pere Científic Titular CSIC Completa
Hernández García. Emilio Prof. Investigació CSIC Completa
Matías Muriel, Manuel Científic Titular CSIC Completa
Piro, Oreste TU Completa
San Miguel Ruibal ,Maxi CU Completa
Serra Crespí, Llorenç TU Completa
Toral Garcés, Raúl CU Completa

Sabàtics i altres visitantes

Tredicce, Jorge Prof. Institut Nolineal de Niça
Walgraef, Daniel Univesitat Lliure de Brussel·les. Prof. Visitant. UIB
Wio,Horacio Centro Atómico Bariloche. Visitant programa IBERDROLA

Investigadors contractats i becaris postdoctorals

Danckaert, Jan Vrije Universiteit Brussel·les
Izus, Gonzalo Beca postdoctoral CONICET–Universidad Nacional de Mar de Plata
Giudici, Massimo Ajuda estada MED (CSIC)



Scotto, Pierre Beca postdoctoral projectes UE (UIB-CSIC)
Scire, Alessandro Contracte UE Marie Curie (UIB)

Becaris predoctorals i estudiants de 3er cicle

Bache, Morten Becari Predoct. Riso National Laboratori. Estada IMEDEA
Barland, Stephane Becari CNRS/INLN
Cara  Micucci, Marianao Estada autoritzada
Cerda Pino, Juan José Becari FSE (UIB)
Daudén Carretero, José Luis Beca projecte CSIC
Gomila Villalonga, Damià Beca FPI (CSIC)
Klemm, Konstantin Becari projecte UIB 
Marino, Francesco Beca projecte CSIC
Mulet Pol, Josep Beca FPI (UIB)
Tuval Gefen, Idan Beca FPI (UIB)
Zambrini, Roberta Beca FPU (UIB)

Personal de suport

Heredero del Valle, Mª del Pilar Contracte INEM Parcial
Marco Montoro, José Contracte INEM Parcial
Puerto, José Luis Col·laboració Parcial
Pujol Pere, Antonio Luis Contracte INEM Parcial
Sarrión Cortés, Sergio Contracte INEM Parcial
Urbina Pons, Miguel Angel Tècnic especialista UIB Completa
Valdivieso Gallardo, José Javier Contracte INEM Parcial

Altre personal vinculat o associat

Ciszak, Marzena Bec. Predoctoral European Physical Society (dept. Física, UIB)
Gomes da Silva, Iacyel Bec. Predoctoral AECI (dep. Física, UIB)
Martínez Eguiluz, Victor Prof. Ajudant UIB (dep. Física, UIB)
Mirasso, Claudio TU (dep. Física, UIB)
Sintes Olives, Tomás Prof. Ajudant (dep. Física, UIB)
Vicente, Rául Bec. Predoctoral UIB (dep. Física, UIB)

3.- Àrees adscrites a Direcció

Personal de plantilla

Personal       Situació acadèmica       Dedicació
Alonso Oroza, Sergio CU Completa
Julía Masagué, Pere Prof. Investigació CSIC Completa
Riera Madurell, Teresa CU Serv.Espec

4.- Personal de Serveis Generals

Personal Situació acadèmica                 Dedicació
Arias Conejo, Rita Cos General de Gestió. CSIC Completa
Bonachía Saez, Ángeles Aux. OO.AA (CSIC) Completa



Duch Reneses, Concepción Ajudant laboratori CSIC Completa
Ensenyat Pons, Juan José Titulat superior CSIC (interí) Completa
Fernández Miranda, Marta Contracte INEM Parcial
Llul Verd,Carles Contracte INEM Parcial
González Peydro, Rosa M. Aux. Adm. CSIC (interí) Completa
Pitarch Garcia, Saül Tit. superior (I3P) Completa
Ribot Cruz, Ana M. Cos General Aux. Adm. CSIC Completa

B. ACTIVITATS ORGANITZADES PER L’IMEDEA

 Jornada de portes obertes (25-06-2001).
 Inauguració del centre de les Escoles Velles (25-09-2001).

CONVERSES DIVULGATIVES A ESPORLES:
 «Paper de l'oceà en el canvi climàtic global». Damià Gomis.
 «Biologia de la conservació en el món present dels canvis climàtics, de les extincions i de
la biodiversitat». Daniel Oro.

CURSOS
 Organizació del curs Estadística per a Biòlegs. B.Morales i I. Moreno. Universitat Oberta
de la Universitat de les Illes Balears. 1er quadrimestre any acadèmic 2001-2002.

SEMINARIS INTERDEPARTAMENTALS
 «Dinámica espacio temporal de ecosistemas: una aproximación técnica». Jordi
Bascompte. Estación Experimental de Doñana. CSIC.
 «Analysis of large scale gene expression patterns using DNA chips: statistical and
dynamical problems». Marcelo Mangasco. Rockefeller University. Nova York.
 «La publicació en el procés científic». Carlos M. Duarte. IMEDEA (CSIC-UIB).
 «Aplicació de models de creixement d’estructuras a la propagació de plantes clonals».
Tomàs Sintes. Dep. de Física, UIB. 

ACTIVITATS ORGANITZADES EN EL MARC DE LA SETMANA DE LA CIÈNCIA
I LA TECNOLOGIA

Conferències
 «L’IMEDEA: un Institut d’investigació interdisciplinar». Joaquín Tintoré.
 «Mètodes moleculars per detectar additius alimentaris». V. Javier Benedí.

Articles en premsa
 «El IMEDEA (UIB-CSIC)». Joaquín Tintoré. El Mundo-Baleares. 11-11-2001.
 «Física interdisciplinar: ¿Para qué estudiar la complejidad?». Oreste Piro. Diario de
Mallorca. 14-11-2001.
 «La investigació en recursos naturals de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats».
Beatriz Morales-Nin. Diari de Balears. 15-11-2001.



11.3 INSTITUT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ

DADES GENERALS

L'Institut de Ciències de l'Educació és un ens universitari que exerceix funcions de
formació i perfeccionament del professorat, de recerca i d'innovació educativa en els
diferents nivells de l'ensenyament no universitari. Les seves funcions es vertebren en 4
unitats, que queden esquematizades al quadre següent:

Dades i xifres

TOTALS
UNITAT ACTIVITATS ALUMNES PROFESSORS HORES

1. FORMACIÓ PERMANENT DEL
PROFESSORAT

40 1007 113 891

2. CURSOS DE POSTGRAU 1 42 22 460
3. PLA DE RECICLATGE I DE FORMACIÓ
LINGÜÍSTICA I CULTURAL

13 3668 61 4010

4. CURS D'APTITUD PEDAGÒGICA 19 395 272 350
TOTALS 73 5112 468 5711

Gràfic comparatiu amb les matrícules del curs passat
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UNITAT DE FORMACIÓ INICIAL DEL PROFESSORAT (CAP)

El Curs d’Aptitud Pedagògica ofereix als titulats en les distintes especialitats
universitàries la possibilitat d’adquirir les habilitats pedagògiques i didàctiques
necessàries per exercir la docència.
El nombre total de matriculats al CAP durant el curs 2001/2002 ha estat de 395
persones distribuïdes, per illes, de la següent manera: 

Mallorca: 323
Menorca: 36
Eivisa-Formentera: 36

El CAP consta de dos cicles. El primer cicle ha constat d’un Seminari Inicial, de cinc
hores de durada, i dos cursos amb un total de 41 hores presencials en les quals s’ha
treballat programació i didàctica general adaptada a cada una de les especialitats.

El segon cicle del CAP té un caire eminentment pràctic, ja que es pretén que l’alumne
participi activament de les diverses tasques docents i educatives d’un centre d’educació
secundària.

Els grups que enguany s’han pogut ofertar en funció de les especialitats dels inscrits han
estat: Ciències Naturals; Física i Química i Experimentals; Matemàtiques; Ciències
Socials; Filologia espanyola; Filologia catalana i estrangeres; Filosofia; Tecnologia
administrativa; Grup mixt i Tecnologies i Música.

UNITAT DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT
Pla de formació permanent del professorat
Escola Municipal de Mallorquí de Manacor
Centre Universitari de Porreres
Escola d’Estiu de la FERE
La Unitat de Formació Permanent del professorat a convocat 40 activitats de formació
mitjançant el Pla de formació permanent del professorat, l’Escola Municipal de
Mallorquí de Manacor, el Centre Universitari de Porreres i l’Escola d’Estiu de la
FERE. Aquest paquet d’activitat ha generat la matrícula de 1007 alumnes, la
col·laboració de 113 professors i la impartició de prop de 900 hores de docència.
A la memòria completa de l’ICE s’hi pot trobar informació detallada de cada una de
les esmetades activitats formatives.



Pla de reciclatge i formació lingüística i cultural
Durant el curs 2001-2002 el nombre de persones matriculades s’ha distribuït de la
manera següent:

ILLA OFICIAL LLIURE PROVA
EXTRAORDINÀRIA

MALLORCA 1396 716 601
MENORCA 122 142 81
EIVISSA 208 227 141
FORMENTERA 25 --- 9

TOTAL 1751 1085 832
Per tant, com podem observar, la matrícula total durant el present curs escolar ha estat
de 3.668.
El nombre de professors ha estat de 61 (39 a Mallorca, 8 a Menorca, 11 a Eivissa i 3 a
Formentera. S’han realitzat un total de 116 grups classe oficials i 42 grups de sessions
de suport a les proves lliures) que han impartit un mínim d'una i un màxim d'onze
assignatures (segons la zona).
El Certificat de capacitació per a l'ensenyament de i en llengua catalana a l'educació
infantil i primària (CCIP) té una càrrega acadèmica de 240 hores i el Certificat de
capacitació per a l'ensenyament en llengua catalana a l'educació secundària (CCS) de
180 hores.

Cursos de postgrau

Aquest curs ha finalitzat el curs de postgrau Especialista Universitari en Audició i
Llenguatge dut a terme durant el bienni 2000-02. Dels 42 alumnes inscrits han superat
aquest títol propi de la UIB, 39 alumnes. El curs ha tingut una durada de 460 hores.

UNITAT DE RECERCA I INNOVACIÓ EDUCATIVA

Seminari de Didàctica de Llengua i Literatura Catalana

COMPONENTS: Ramon Bassa i Martín (Catedràtic d’EU de la UIB. Coordinador del
Seminari), Miquel Cabot i Sastre (professor jubilat del C.P. Rafal Vell, de Palma),
Ramon Díaz i Villalonga (professor associat del Departament de Filologia Catalana i
Ling. General de la UIB) i Joan Lladonet i Escalas (Professor de Secundària. IES de
Palma).
REALITZACIONS: 
•Ortografia entretinguda 2. L’ortografia a l’educació secundària. (En premsa:
Mallorca. Ed. Moll, 2002).
•La novel·la de por i de terror a l’escola. (En premsa: Mallorca. Ed. Moll, 2002).
Aquestes publicacions s’han realitzat en col·laboració de la Conselleria d’Educació i
Cultura del Govern de les Illes Balears
REEDICIONS: 



•BASSA, Ramon; CABOT, Miquel; DÍAZ, Ramon; LLADONET, Joan (2002): Qui
barata el cap es grata. Els refranys i les frases fetes a l’escola. Palma: Editorial Moll /
Govern de les Illes Balears. ISBN: 84-273-0811-6. D. Legal:  PM - 2003/2000.- 284 p.-
2a edició.
•BASSA, Ramon; CABOT, Miquel; DÍAZ, Ramon; LLADONET, Joan (2002):
Camins. Exercicis de comprensió lectora. Palma: Editorial Moll / Govern de les Illes
Balears. ISBN: 84-273-0834-5. D. Legal: PM.2.264-2000.- 205 p.-  2a edició.
•BASSA, Ramon; CABOT, Miquel; DÍAZ, Ramon; LLADONET, Joan (2002):
Ortografia entretinguda 1. Educació Primària. Palma: Editorial Moll / Govern de les
Illes Balears. ISBN: 84-273-0811-6. D.Legal: PM. 937-1999.- 192 p.- 2a edició.
•BASSA, Ramon; CABOT, Miquel; DÍAZ, Ramon; LLADONET, Joan (2002):
Llengua catalana i literatura. ESO 4.Palma: Editorial Moll.- 2a edició.
El Seminari té en premsa per a l’octubre de 2002, dos llibres redactats el curs passat:
• Ortografia entretinguda 2. L’ortografia a l’educació secundària. (En premsa, Palma:
Ed. Moll, 2002).
•La novel·la de por i de terror a l’escola.- (En premsa, Palma: Ed. Moll, 2002).
PROJECTES: 
Treball d’introducció al gènere poètic per a infants, que tendrà com a títol: Ombra
viatgera. Els poemes a l’escola (data prevista de finalització: primer trimestre del curs
vinent)
Per al curs vinent 2002-03, els membres del Seminari seguiran treballant en l’elaboració
de material didàctic de llengua catalana per al professorat d’Educació Infantil, Primària
i Secundària. La temàtica del curs estarà dedicada a elaborar una selecció de textos per
treballar la comprensió lectora a primer cicle d’Educació Secundària.

Seminari de Ciències de la Naturalesa. Grup FIPS - Didàctica de les Ciències

Els objectius del present curs han estat elaborar unitats didàctiques amb guia de
l’alumne i guia del professor; elaborar adaptacions d’aquestes unitats per tal d’atendre a
la diversitat i publicar aquests materials
El nombre de participants és nou, dos dels quals assumeixen també les tasques de
direcció i coordinació. Són: Albert Catalán Fernàndez; Miquel Catany Escandell; Joan
Estades Castañer; Guillem Far Reinés; Miquel Palou Sampol (Director Seminari); Pere
J. Palou Mas; Catalina Ponsell Vicens (Coordinadora Seminari); Antònia Soberats
Sagreras i Agustí Vergés Aguiló.

Seminari de Literatura Infantil i Juvenil

El Seminari de Literatura Infantil i Juvenil ha publicat els següents butlletins
informatius:
Núm. 22 i 23: Guia de paisatges fantàstics de la Literatura Infantil i Juvenil. Maig de
2002
Núm. 24: Quart Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca. Tradició i
avantguarda. 

Seminari Permanent d’Astronomia, Astronàutica i Satèl·lits



El Seminari ha dut a terme les següents realitzacions: 
1. Lliurament del llibre Estimar l’astronomia al Servei de publicacions de la UIB.
2. Han col·laborat quinzenalment durant tot el curs en les pàgines del Diari a l’Escola
del “Diario de Mallorca”
3. Actualització i manteniment de la pàgina web del seminari.
5. Contacte periòdics amb l’OAM
6. Exposició a Can Bordils durant dos mesos
Està integrat per: Mas Pocoví, Lluc (Coordinador); Almonacid Navarro, Manuel; De
Santiago Nicolau, Pep Lluís; Ferrer Gomila, Bartomeu; Joan Salom, Gaspar; Medrano
Mir, Josep Maria; Sàez Isern, Francesc.

Publicacions

Revista L’ARC. Publicació periòdica pròpia
Números publicats durant el curs 2001/02:

L’ARC 14: novembre 2001
L’ARC 15: març 2002

Llibres
COMAS I RUBÍ, Francesca. La consolidació del sistema educatiu liberal a
Mallorca. L’aportació de Francesc Jaume Riutort i Feliu (1812-1885). Servei de
Publicacions i Intercanvi Científic i ICE. Palma, 2001.
SALAZAR NOGUERA, Joana: Metodología de la enseñanza. Aprendizaje de la
lengua inglesa a través de los texots literarios. ICE. Palma, 2002.

PERSONAL DE L'ICE
Gabriel Janer Manila, director
Catalina Morey Suau, secretària i coordinadora del Pla de Formació Permanent del
Professorat
Rosalia Bilbao Buñuel, coordinadora del CAP
Aina Dols Salas, coordinadora a Mallorca del Pla de Reciclatge de Català
Germà Fuster Chicano, coordinador del Pla de Reciclatge de Català
Francisca Noguera Torrens, secretària del director
Dolors Coll Borràs, becària Formació Permanent del Professorat
Marta Prunés Vigo, becària Reciclatge de Català



11.4 FUNDACIÓ GENERAL DE LA UIB

La Fundació General de la Universitat de les Illes Balears (FuGUIB) és una institució
privada, amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre. Va ser creada per la
Junta de Govern de la UIB el dia 21 de juny de 1999 i hom li encomanà la gestió de les
instal·lacions esportives i de la Residència d'Estudiants del campus de la Universitat. 

L’article segon dels estatuts de la FuGUIB fixa l’objecte i la finalitat de la Fundació: 

«són fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides de forma genèrica al foment
de la cultura i l’esport a la Universitat de les Illes Balears, entenent que són activitats
fonamentals de l’educació integral de la persona, i que puguin contribuir a millorar la
societat en la qual es troba la Fundació, dirigida a persones que de manera eventual o
permanent es relacionen amb la Universitat i hi viuen. En particular, les activitats han de
contribuir a establir vies de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i les
institucions del seu entorn econòmic, social i geogràfic.»

Per tal de dur a terme aquestes activitats la Fundació té com a objectius:

1. Recaptar fons, fins i tot recorrent al finançament extern, i utilitzar-los en la
promoció i el finançament dels objectius de la fundació. 

2. Col·laborar en la creació, l’establiment, la construcció i la gestió d’instal·lacions
destinades a totes aquelles activitats que puguin contribuir a la realització dels
objectius principals. 

3. Potenciar sinergies en l’ús social d’instal·lacions de la Universitat en la línia dels
objectius de la Fundació, especialment pensant a facilitar l’accés a l’esport de
col·lectius necessitats per raons econòmiques, de minusvalideses i altres.

a. Residència d’Estudiants Bartomeu Rosselló-Pòrcel 

La Residència d’Estudiants ha tingut una ocupació de gairebé el cent per cent durant el
curs 2001-2002. Les 97 habitacions individuals han estat ocupades durant el curs per
estudiants residents i les habitacions dobles han rebut visites d’estudiants dels
programes Sòcrates, ERASMUS i Intercampus, a més d’estades de professors visitants i
els hostes enviats per l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA).

A l’estiu de 2002 la Residència ha rebut visites del programa d’intercanvi de vacances
del PAS, activitats d’estiu per a discapacitats organitzades pel centre Mater
Misericordiae i participants al Congrés d’ACEDE. També s’hi han allotjat professors de
les universitats del G7 i de la Universitat Politècnica de València i un grup nombrós
d’estudiants americans enviats per un consorci d’universitats americanes (IES
Barcelona). La Residència ha acollit també altres estades de caire esportiu i cultural amb
visitants de diferents nacionalitats. 

Les principals millores en les infraestructures i els serveis de la Residència durant el
curs 2001-2002 han estat les següents: implantació del sistema de gestió mediambiental
de la FuGUIB, adquisició de cortines noves per a totes les habitacions i zones comunes,
canvi de portes tallafocs en tota la Residència, contractació d’un nou servei de



manteniment integral de l’edifici, patrocini de la participació dels residents en les
lligues esportives de la UIB i adquisició de nous equips per a l’aula d’informàtica.

b. Instal·lacions esportives

FES-TE SOCI DE CAMPUSESPORT
ESPORT A LA UIB

Obert a tothom
PREUS

De 16 de setembre a 31 d’octubre de 2002.

OFERTA INICIAL INDIVIDUAL OFERTA INICIAL INDIVIDUAL
UIB NO UIB 
12 mesos (oct. de 2002-set. de 2003) 12 mesos (oct. de 2002-set. de 2003)
102,00 € 144,00 €

OFERTA INICIAL FAMILIAR OFERTA INICIAL FAMILIAR
UIB NO UIB
12 mesos (oct. de 2002-set. de 2003) 12 mesos (oct. de 2002-set. de 2003)
155,00 € 210.00 €

UIB No UIB
Individual Familiar Individual Familiar

02/03

€ € € €
12 mesos 113,00 175,00 160,00 236,00
1 mes 19,00 28,00 25,00 39,00
1 dia 4,00 5,00 4,50 7,00
Oferta d’estiu (juliol,
agost i setembre)

26,00 41,00 35,00 55,00

Què entenem per unitat familiar?

Parelles casades o que aportin certificat de convivència.
Fills del titular / la titular que visquin al mateix domicili, menors de 18 anys.
Es tramitarà la targeta de soci, que portarà el nom del titular de la unitat familiar.

CAMPUSESPORT, ESPORTS D’EQUIP
Esport a la UIB

Obert a tothom

PAVELLÓ COBERT



PREUS
SOCIS i UIB EXTERNS LlumESPAIS

€ € €
Pavelló cobert 31,00 46,50 10,50
1/3 pavelló cobert 15,50 26,00 4,25

CAMP DE GESPA ARTIFICIAL

PREUS
SOCIS i UIB EXTERNS LlumESPAIS

€ € €
Futbol 7 26,00 41,00 20,50
Futbol 11 41,25 72,00 36,00

PISTA EXTERIOR

PREUS
SOCIS i UIB EXTERNS LlumESPAIS

€ € €
Pista exterior 8,25 16,00 7,25

CAMPUSESPORT, TENNIS I PÀDEL
Esport a la UIB
Obert a tothom

PREUS
SOCIS UIB EXTERNS LlumESPAIS
€ € €

Tennis 6,25 7,25 9,25 3,00
Pàdel 7,75 10,50 3,00
Bàdminton 15,50 €

13,00
26,00 4,25

Tennis i pàdel: preu per pista.

HORARIS

De dilluns a divendres de 7.30 a 23 hores*

Dissabtes de 9 a 21 hores
Diumenges i festius de 10 a 15 hores
* De 22 a 23 hores, només per a lloguer d’instal·lacions

Durant els mesos d’estiu els horaris es modifiquen de la manera següent:

Juliol
De dilluns a divendres de 7.30 a 23 hores*

Dissabtes de 9 a 21 hores



Diumenges i festius tancat
* De 22 a 23 hores, només per a lloguer d’instal·lacions

Agost
De dilluns a divendres de 9 a 13 i de 18 a 22 hores
Dissabtes, diumenges i festius tancat



11.5 FUNDACIÓ CÀTEDRA IBEROAMERICANA A LA UNIVERSITAT
DE LES ILLES BALEARS 

Conferència del doctor Antonio Vives el dia 12 de novembre de 2001 amb el títol
«Globalización: ni ogro ni panacea».

Conferència del doctor Jorge Saborido el dia 18 de gener de 2001 sobre les
«Dimensiones de la crisis argentina».

Conferència del doctor Hugo Quiroga el dia 22 de gener de 2002 sobre «La crisis
económico-social en la Argentina. Problemas de gobernabilidad».

S’ha començat el cicle de conferències Trajectòries Empresarials, en què han
participat els senyors Gabriel Barceló, president de la Fundació Barceló, amb la
conferència «De Felanitx al món», el senyor Llorenç Fluxà, president de Camper,
amb el tema «Camper: tres generacions de sabaters a Mallorca», i el senyor XX,
de l’Ajuntament de Calvià, que ha parlat sobre «Les empreses municipals».

Convocatòria d’ajuts i premis per finançar projectes de recerca. El premi quedà
desert i els ajuts es concediren als projectes «La emigración de argentinos a
Mallorca» de la doctora Ana Jofre i «La memòria històrica dels illencs de les Illes
Balears a Cuba: històries de vida» del doctor Joan Miralles.

Cursos de formació hotelera el mes de setembre de l’any 2002 a Mèxic i la
República Dominicana: acció de cooperació mitjançant l’organització de cursos
d’instrucció de les persones lligades al sector hoteler.

En conveni amb el Govern de les Illes Balears s’organitzen activitats culturals a
les cases balears, que duen a terme professors de la UIB.

S’ha creat la xarxa de biblioteques de temàtica balear a les cases balears
mitjançant un conveni amb el Govern de les Illes Balears, Correus i diverses
institucions i entitats de la comunitat autònoma.

Curs d’estiu: «Aspectes polítics i jurídics de les relacions internacionals a
l’Amèrica Llatina», dut a terme durant el mes de juliol de 2002.

Curs sobre turisme a la Casa Balear de La Plata (Buenos Aires) impartit per
professors de l’Escola d’Hoteleria.

II Convocatòria del Premi i Ajuts a la Recerca de la Fundació Càtedra
Iberoamericana.
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12. CAMPUS UNIVERSITARI, INFRAESTRUCTURA I MEDI AMBIENT

12.1 Infraestructures i nous edificis
A principis de 2001 s’iniciaren les obres per a la construcció de dos nous edificis al
campus: l’edifici Interdepartamental/Interfacultatiu i l’edifici per als estudis de Dret i
Economia. El primer entrà en servei el mes d'octubre de 2001, i pel que fa al segon, està
previst que les obres i l’equipament de l’edifici estiguin enllestits el mes de setembre de
2002, perquè pugui entrar en funcionament a l’inici del curs 2002-2003. 

— Can Oleo: el dia 29 d’octubre de 2001 va tenir lloc l’acte públic de lliurament de premis
del concurs d’idees amb intervenció de jurat per a la reforma de Can Oleo. Al concurs s’hi
varen presentar quinze projectes. El projecte que va guanyar el primer premi i que, per tant,
serà el projecte de reforma del casal que es desenvoluparà fou el dels arquitectes Pere
Nicolau i Maria Nicolau.

— Cartografia digital: es va seguir treballant en la realització de la cartografia digital de
tots els edificis del campus i també de Sa Riera. Aquesta cartografia, pràcticament ja
enllestida, ens permetrà conèixer amb exactitud la distribució d’espais i en facilitarà la
gestió. També es va elaborant un plànol topogràfic del campus amb vista a utilitzar-lo per a
la modificació del Pla especial.

— Actuacions d’infraestructures corresponents al curs 2001-2002:

Edifici Departament o servei Concepte
Amselm Turmeda Ciències Matemàtiques i

Informàtica
Ampliació de la instal·lació elèctrica
d’un laboratori d’Enginyeria Tècnica

Industrial
Anselm Turmeda Directori de senyalització interior de

l’edifici
Anselm Turmeda Servei de Càlcul i

Informatització
Instal·lació de dos panys electrònics per

al control d’accés al Servei
Anselm Turmeda Avaria a la climatització de l’edifici
Anselm Turmeda Servei de Càlcul i

Informatització
Instal·lació de ventilació per evitar el
sobreescalfament dels SAI del Servei

Anselm Turmeda Ampliació de la sala Ibercom per poder
donar servei telefònic als nous edificis

Arxiduc Lluís
Salvador

Escola de Turisme Reforma del segon pis

Campus Campus Dos senyals per als aparcaments de
minusvàlids

Campus Depuració d’aigües
residuals

Depuració d’aigua residual pel sistema
de llacunatge al campus de la 
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Universitat
Campus Campus Subministrament d’un senyal

d’aparcament per a minusvàlids
Campus Campus Divers material de protecció per als pous

del campus, per impedir la caiguda de
persones

Campus Campus Placa doctor honoris causa (C. Segre)
Campus Campus Subministrament de material elèctric per

a l’enllumenat del jardí de Son Lledó
Campus Campus Reparació dels desperfectes produïts pel

temporal a la coberta del pàrquing i
taller mecànic

Campus Campus Material necessari per a la instal·lació de
reg per degoteig a l’hort de tarongers

Campus Llacunatge Quantitat complementària per al projecte
de seguretat i higiene de l’estació de

depuració biològica
Campus Depuració d’aigües

residuals
Subministrament d’un cartell per a la

llacuna
Can López Compra d’un switch Enterasys Vertical

Horizon
Can López Canalització de Can López
Can López Instal·lació de comunicacions a l’edifici
Can López Treballs varis, segona fase, a l’edifici
Can Oleo Excavacions al pati del carrer

Almudaina
Can Oleo Excavacions al pati de l’edifici durant el

mes d’octubre de 2001
Can Oleo Excavacions al pati de l’edifici durant el

mes de novembre de 2001
Can Oleo Exp. 7/02: Projecte i direcció facultativa

per a la reforma de l’edifici
Can Oleo Excavacions al pati de l’edifici el mes de

febrer de 2002
Can Oleo Divers material per a l’excavació de

l’edifici el mes de febrer de 2002
Can Oleo Excavació del pati de l’edifici (de

01/03/02 a 27/03/02)
Cas Jai Col·locació de dos jocs de tapajuntes i

repàs de diverses portes a la sala d’actes
de l’edifici

Cientificotècnic Exp. 4/02: Instal·lació de xarxa d’alta 
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tensió d’alimentació al centre de
transformació de l’edifici i

interconnexions amb la xarxa del
campus

Cientificotècnic Exp. 5/02: Ampliació de la
infraestructura del campus universitari
(perllongació d’un tram de la galeria de

serveis)
Estació de depuració

biològica
Estació de depuració

biològica
Estació de depuració biològica

(llacunatge)
General General Adaptació dels terminals de control

horari per a les targetes intel·ligents de
Sa Nostra

General General Servidors per a l’edifici de Dret i
Economia

Guillem Cifre de
Colonya

Directori de senyalització interior de
l’edifici

Guillem Cifre de
Colonya

Obertura de buits per ubicar portes a les
aules de l’edifici

Guillem Cifre de
Colonya

Reparació de la planta refredadora de la
sala de màquines de l’edifici

Guillem Cifre de
Colonya

Millores al sistema de climatització de la
Sala de Graus de l’edifici

Guillem Colom
Casasnovas

Millores edificis antics Impermeabilització de la coberta de
l’edifici a les zones de la consergeria,
accés i aules 17 i 18 i Laboratori de

Botànica
Guillem Colom

Casasnovas
Control de l’enllumenat de l’edifici

Guillem Colom
Casasnovas

Control de l’enllumenat de l’edifici

Guillem Colom
Casasnovas

Salut laboral Vitrina d’extracció de gasos

Guillem Colom
Casasnovas

Salut laboral Reparació de la passarel·la a la terrassa
de l’edifici

Guillem Colom
Casasnovas

Instal·lació de rails de quadres, varetes i
ganxos per a exposició fotogràfica a

l’edifici
Guillem Colom

Casasnovas
Instal·lació de xarxa de reg a

l’hivernacle
Instal·lacions

esportives
Elevador hidràulic per a persones amb

limitacions físiques per situar a la
piscina
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Interdepartamental Placa de metacrilat per a la inauguració
de l’edifici

Interdepartamental Una font d’aigua
Interdepartamental General Material de taller i topalls portes de

l’edifici
Mateu Orfila i Rotger Millores edificis antics 50% de la despesa corresponent a la

substitució dels vidres del pavès de la
coberta de l’edifici

Mateu Orfila i Rotger Substitució de diverses portes de la
planta baixa deteriorades per acció de la

formiga blanca
Mateu Orfila i Rotger Adequació d’un antic lavabo de l’edifici
Mateu Orfila i Rotger Projecció de grups de pressió
Mateu Orfila i Rotger Substitució d’una porta contra incendis

de la sortida de l’aula 11 de l’edifici
Mateu Orfila i Rotger Senyalització contra incendis de l’edifici
Mateu Orfila i Rotger Instal·lació de làmines noves a la façana

de les aules 2 i 3 de l’edifici
Mateu Orfila i Rotger Dept. de Química Adequació de la dependència núm. 6 del

primer pis, Lab. de Química Inorgànica
(instal·lació de punts de dades i

d’electricitat)
Mateu Orfila i Rotger Canvi dels sanitaris del bany d’homes de

la planta baixa per uns altres de tancs
baixos i mecanismes d’estalvi d’aigua

Mateu Orfila i Rotger Dept. de Química Material electrònic per a la instal·lació
d’un nou rack de comunicacions que
doni servei a tota la zona de Química

Mateu Orfila i Rotger Reparació de goteres en una junta de
dilatació entre els dos edificis

Mateu Orfila i Rotger Dept. de Química Impermeabilització dels despatxos 10 i
12 de la segona planta de l’edifici

Mateu Orfila i Rotger Divers material elèctric per a la sala de
bombes de l’edifici

Mateu Orfila i Rotger Dept. de Física Instal·lació d’electroimants a les portes
RF ubicades a la planta baixa (zona

passadís Física)
Mateu Orfila i Rotger Senyalització de seguretat dels edificis

Mateu Orfila i R. i Guillem Colom C.
Mateu Orfila i Rotger Modificacions a les conduccions d’aigua

potable de l’edifici
Mateu Orfila i Rotger Dept. de Química Reforma del Laboratori de Química

Orgànica
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Ramon Llull Millores edificis antics Canvi de les portes principals de
l’edifici

Ramon Llull Modificació i reparació de la instal·lació
de gas propà de les cuines de l’edifici

Ramon Llull Dept. de Ciències
Històriques i Teoria de

les Arts

Reposició de la fusta deguda a l’acció de
la formiga blanca

Sa Riera Millores edificis antics Arranjament de l’aula 15
Sa Riera Millores edificis antics Arranjament de la sala de lectura

Son Lledó Comunicació Reforma interior del Servei
Son Lledó Servei de Contractació,

Patrimoni i
Infraestructura

Llum per al Servei

Son Lledó Rectorat Instal·lació de 4 línies RDSI externes,
per a la instal·lació d’una

videoconferència fixa a la sala del
Consell Executiu

Son Lledó Instal·lació de targeta LTU 76 a l’edifici
(videoconferència)
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12. CAMPUS UNIVERSITARI, INFRAESTRUCTURA I MEDI AMBIENT

12.2 Modificació del Pla especial del campus

— Dins el Pla de rehabilitació paisatgística es va continuar treballant en la modificació del
Pla especial de la UIB, que fou presentat a la Junta de Govern el dia 17 de febrer de l’any
2000. Aquest pla i l’informe d’impacte ambiental corresponent es presentaran als
organismes responsables d’aprovar-lo al llarg del curs 2001-2002.

El treball el fa un equip d’arquitectes de la Universitat Politècnica de Catalunya,
coordinat i dirigit pel doctor Ricard Pié. Aquest pla preveu especialment el manteniment de
l’edificabilitat global del pla especial vigent, la protecció, restauració i rehabilitació de la
zona humida del campus, la reordenació de la circulació interna i distribució dels
aparcaments, la reserva de sòl per a ús docent i investigador d’acord amb el programa de
necessitats facilitat per la UIB i la reserva de sòl per a ús de serveis.

— Seguretat viària al campus: es varen marcar nous passos per a vianants, es varen
instal·lar nous obstacles per obligar els vehicles motoritzats a circular a menor velocitat, es
va corregir la ubicació de determinats senyals que impedien als conductors la correcta
visibilitat, tot plegat amb la col·laboració i l’assessorament de la Policia Municipal. En
col·laboració amb la Direcció General d’Obres Públiques i Transports es va arreglar la
sortida del campus a la carretera de Valldemossa ubicada a les proximitats de Son Lledó.
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12. CAMPUS UNIVERSITARI, INFRAESTRUCTURA I MEDI AMBIENT

12.3 Programa d’ambientalització de la UIB

— Construcció d’un sistema de depuració per llacunatge: es va realitzar un projecte per
depurar les aigües residuals que es generen al campus de la UIB. Enllestit el projecte, estam
a punt de començar les obres per a la construcció de les llacunes. Consideram que aquest és
un projecte molt importat per a la UIB, perquè permetrà un millor aprofitament de l’aigua i
podrem recuperar la zona humida de la font de la Vila. 

— Recollida selectiva: en virtut del conveni signat amb l’empresa Mallorquina de
Servicios i Medio Ambiente, SL, es va continuar la recollida i el transport de cartutxos
de tòner usats, pols de tòner, cartutxos de tirada de tinta, matrius i fotocopiadores, i
també la destrucció controlada de tots aquests residus que no es poden reciclar. Es va
continuar la campanya de recollida selectiva de paper, vidre, piles de botó, envasos i
oli. Amb aquesta campanya es vol potenciar la recollida de substàncies contaminants i
la possible reutilització, seguint les directrius de l’Ecoauditoria de la UIB i del Codi de
conducta ambiental. Tota la informació referent a aquest tema, incloses les estadístiques
corresponents, es pot consultar a la pàgina web de la UIB.

 
— Projecte UnivERsol: la Universitat de les Illes Balears participa en el projecte

UnivERsol (Universitats, Energies Renovables, solar), de generació d’electricitat amb
sistemes solars fotovoltaics liderat per la Universitat de Barcelona amb la col·laboració
de l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya, cofinançat per la Direcció
General de Transports i Energia (DGTREN) de la Comissió Europea. 

L’objectiu principal del projecte és donar a conèixer l’avenç tecnològic i afavorir
l’expansió de la cultura fotovoltaica, que es va convertint en una de les fonts d’energia
elèctrica tècnicament més ben resoltes. Els sistemes fotovoltaics instal·lats permetran
també l’estudi del seu comportament via Internet als investigadors  i estudiants per
poder perfeccionar la tecnologia que afecta, a més dels aspectes energètics, altres de
tan interessants com els que es refereixen a l’arquitectura i a l’urbanisme.

El projecte UnivERsol, finançat per la Unió Europea, preveu la realització de vint-i-
nou  centrals fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica, en universitats i edificis
culturals d’Espanya, França, Holanda i el Regne Unit, que produiran 707 kWp de
potència total. A les Illes Balears s’han acollit al projecte la Universitat de les Illes
Balears i l’Ajuntament d’Artà, on, durant l’any 2002, es duran a terme dues
instal·lacions d’uns 20kWp cada una.

El cost total del projecte és de 5,9 milions d’euros, dels quals la CE n’aporta el 42 per
cent. La construcció dels sistemes fotovoltaics val 4,9 milions d’euros (6.500
euros/Wp) i els costs restants es refereixen a tasques generals de coordinació, estudis
especials i difusió.
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12. CAMPUS UNIVERSITARI, INFRAESTRUCTURA I MEDI AMBIENT

12.4 Projecte paisatgístic del campus

 Enjardinament: es va continuar el pla d’enjardinament de diferents zones del campus,
d’acord amb el criteri d’incrementar les àrees verdes sense augmentar el consum
d’aigua. En aquest sentit és important assenyalar que es va deixar de regar la gespa i es
va continuar la instal·lació del sistema de reg per degoteig en aquelles zones del campus
que encara no en tenien. 

 Programa ERGON: el dia 25 d’abril de 2002 se signà un conveni de col·laboració
amb el Consell de Mallorca per a la realització de pràctiques dels alumnes de cursos de
formació professional ocupacional del Departament de Serveis Socials del Programa
ERGON, que s’organitzen des de la Conselleria de Treball i Formació, adreçats a la
formació de joves amb discapacitats.

L’objecte del present conveni és la col·laboració entre les dues entitats signants per al
desenvolupament d’un programa formatiu de pràctiques dels alumnes amb discapacitat
de l’acció formativa Ajundant de Jardiner/Viverista.

Les activitats programades estaran repartides en cinc grans accions, en funció de
l’època de l’any:
 Hort ecològic

Realitzar plantació de bardisses de plantes autòctones
Realitzar el manteniment de les instal·lacions
Realitzat el muntatge de diferents sistemes de reg

 Viver de botànica
Realitzar operacions de manipulació de llavors i material vegetal
Preparar medis de cultiu i barreges per a diferents cultius
Realitzar sembres de planta autòctona
Realitzar el manteniment de les instal·lacions

 Repoblació i reforestació del campus
Realitzar plantacions als diferents espais del campus
Realitzar reposicions de plantes en mal estat

 Manteniment i restauració dels jardins de Son Lledó
Realitzar la construcció de jardins
Realitzar reposicions de plantes en mal estat
Realitzar feines de manteniment dels jardins ja establerts

 Pràctiques amb brigada de jardiners del campus
Realitzar feines de reparació del terreny: cavar, refinar, anivellar, rasclonar…
Realitzar sembres d’un jardí
Realitzar feines de neteja de zones verdes i jardí
Utilitzar la maquinària i l’ormeig més adient per realitzar les tasques de
construcció i/o manteniment d’un jardí
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— Tasques agrícoles: des del mes d’octubre de 1999 hi ha una persona de la plantilla de la
UIB que s’encarrega de les tasques agrícoles de la superfície rural del campus. Es va
continuar la poda dels arbres, la neteja bàsica de la terra, la recuperació de l’hort dels
tarongers de Son Lledó, i totes les tasques que ens permetran mantenir l’àrea rural del
campus en les condicions més naturals possibles. 
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12. CAMPUS UNIVERSITARI, INFRAESTRUCTURA I MEDI AMBIENT

12.5 Gestió d’espais

— Es va continuar l’auditoria de l’ocupació dels espais docents de tots els edificis, que ens
permet conèixer amb precisió l’ocupació de les aules i els laboratoris de cada un dels
estudis de la UIB.

— Des del mes de setembre de l’any 2000, el Vicerectorat d’Infraestructures i Medi
Ambient gestiona les reserves i l’ús dels espais de la Universitat. Posteriorment es va
publicar al FOU l’Acord normatiu 5246, de 14 de novembre de 2000, pel qual es varen
aprovar els criteris d’ús, reserva i pagament i els preus dels espais de la Universitat.

Durant el curs 2001-2002, el Vicerectorat ha realitzat 168 reserves d’entitats externes a la
UIB i 585 reserves internes.

De les reserves externes, el nombre de peticions per edificis ha estat el següent:
Cas Jai                                                                        3
Son Lledó                                                                   6
Ramon Llull                                                                5
Mateu Orfila i Rotger                                               11
Guillem Colom Casasnovas                                       9
Anselm Turmeda                                                      20
Aulari                                                                       12
Beatriu de Pinós ..................................................... 13
Guillem Cifre de Colonya                                        37
Sa Riera                                                                    10
Extensió Universitària de Menorca                          14
Extensió Universitària d’Eivissa i Formentera        28

De les reserves internes, el nombre de peticions per edificis ha estat el següent:
Cas Jai                                                                    255
Son Lledó                                                               244
Ramon Llull                                                                1
Mateu Orfila i Rotger                                                 8
Guillem Colom Casasnovas                                       3
Anselm Turmeda                                                      12
Aulari                                                                       10
Beatriu de Pinós ..................................................... 29
Guillem Cifre de Colonya                                        13
Sa Riera                                                                    10
Extensió Universitària de Menorca                            0
Extensió Universitària d’Eivissa i Formentera          0
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Des del Vicerectorat s’ha proporcionat, tant a les entitats externes com a les internes que ho
han sol·licitat, a part de la reserva de l’espai físic, suport administratiu per a tot tipus de

necessitats, des d’equipament informàtic i audiovisual a personal d’administració i serveis,
personal de neteja de l’espai, i altres prestacions.

Pel que fa a les reserves externes, s’han facturat, a les entitats sol·licitants, les despeses
següents:

Pagaments per espais                                         19.843,01 Ä
Pagaments per PAS                                           26.655,80 Ä
Pagaments per personal de neteja                        6.687,66 Ä
Pagaments per ús de videoconferència                   773,71 Ä
Pagaments per ús d’aules d’informàtica                          0 Ä
Pagaments per altres despeses                                453,76 Ä
Total facturat ....................................................54.413,94 Ä

Plànol
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