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presentació
La data de l’elecció del rector de la Universitat de Vic s’escau tan a finals de
curs que fa molt difícil per a la persona que s’incorpora haver-ne de presentar
la Memòria sense haver participat en les activitats que la conformen. No obstant això, no puc deixar passar l’oportunitat que em brinda aquesta presentació per manifestar la meva admiració per la feina feta, no solament durant
aquest curs, sinó al llarg dels tretze anys de vida de la nostra universitat.
En aquests moments ens trobem amb una universitat plenament consolidada, amb una docència de gran qualitat, amb una recerca i una transferència
de coneixement que creixen curs rere curs i que aspiren a l’excel·lència, amb
una internacionalització que es diversifica, amb centres que mantenen contactes internacionals sòlids i que desenvolupen un bon nombre d’intercanvis,
i amb unes relacions amb l’entorn social i empresarial que es van afermant i
que estableixen lligams de gran interès per a ambdues bandes.
Jordi Montaña,
rector de la
Universitat de Vic

La nostra és una institució única en el mapa universitari de Catalunya. La
nostra personalitat de titularitat pública i de gestió privada és encara poc coneguda i entesa, però cada dia més els esdeveniments i la problemàtica de
l’ensenyament universitari de Catalunya i d’Europa van fent més i més interessant aquest model i demostren la seva adequació a la realitat educativa i
econòmica actual.
Com a nou rector d’aquesta universitat, no puc sinó manifestar la meva satisfacció a l’hora d’assumir aquest càrrec. Sóc conscient que no tot serà fàcil, totes les universitats tenen reptes molt complexos al davant, reptes derivats de la globalització, reptes derivats de l’economia, reptes derivats de
la seva mateixa funció en un món ràpidament canviant, i la nostra institució
no és aliena a aquests reptes, però a més a més en té una colla de propis:
de definició de la seva personalitat i les seves línies estratègiques; de consolidació i de reconeixement del seu model per part de tots els estaments,
universitaris, polítics, econòmics, empresarials, etc.; de definició de les seves
estructures per a la internacionalització; de precisió de les seves aliances i
col·laboracions amb el món social, empresarial i econòmic, etc. Però quins
temps no són complexos? Quan ha estat fàcil governar una institució, sigui
quina sigui?
No vull acabar sense agrair la feina que fins avui han desenvolupat tant els
professors com els professionals dels serveis i que ens han permès d’arribar
fins on som ara, amb tots els encerts i totes les oportunitats, i que us convido
a llegir en les pàgines que segueixen.

comunitat universitària
Òrgans de govern
Patronat de la Fundació
Universitària Balmes

Sra. Anna Andreu

Dr. Carles Torres

Representant de la Universitat (des del 22 d’abril de
2010)

Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat (fins al
13 de juliol de 2010)

Sr. Josep M. Vila d’Abadal

Dra. Consol Blanch

Dr. Pere Quer

Representant de la Universitat (des del 22 d’abril de
2010)

Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat (des
del 21 de juliol de 2010)

Comissionat per a Universitats i Recerca, vicepresident

Dr. Manuel Llanas

Sr. Joan Masnou

Sr. Lluís Jou

Representant de la Universitat (des del 22 d’abril de
2010)

Adjunt a la rectora per a les Relacions Internacionals,
la Formació Continuada i la Comunitat (fins al 13 de
juliol de 2010)

Alcalde de Vic, president

Sr. Joan Majó

Vocal de representació ciutadana
Secretari del Patronat (des del 22 d’abril de 2010)

Sr. Josep Ribas
Director general d’Universitats, vocal

Sra. Esther Morales
Sotsdirectora general de Planificació Econòmica
Universitària, vocal

Sr. Xavier Solà
Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Vic, vocal

Sr. Josep Burgaya

Sra. Montse Ayats
Vocal de les empreses vinculades (des del 22 d’abril
de 2010)

Patrons sortints:
Sr. Joaquim Comella
Vocal de representació ciutadana (fins al 22 d’abril
de 2010)

Sr. Ricard Torrents

Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Vic, vocal

Vocal de representació ciutadana (fins al 22 d’abril
de 2010)

Sr. Juli Gendrau

Sr. Josep Terradellas Cirera

Alcalde de Berga vocal (des del 22 d’abril de 2010)

Sra. Teresa Jordà
Alcaldessa de Ripoll, vocal (des del 22 d’abril de 2010)

Sr. Joan Planella
Alcalde de Puigcerdà, vocal (des del 22 d’abril de 2010)

Secretari del Patronat (fins al 22 d’abril de 2010)

Sr. Josep M. Clotas

Sr. Joan Masnou
Adjunt al vicerector per a la Internacionalització i la
Formació Continuada (des del 21 de juliol de 2010)

Dra. Carme Sanmartí
Adjunta al vicerector per a Afers Acadèmics (des del 21
de juliol de 2010)

Sr. Antoni Portell
Director del CIFE (des del 21 de juliol de 2010)

Gerent de la UVic (fins al 5 de novembre de 2009)

Consell de Direcció

Dra. Assumpta Fargas

El conformen els membres de la Junta de
Rectorat mencionats i els degans i directors
de centres:

Rectora de la UVic (fins al 13 de juny de 2010)

Sr. Pere Prat
Alcalde de Manlleu, vocal (des del 22 d’abril de 2010)

Adjunts al Vicerector d’Ordenació
Acadèmica i Professorat

Consell Consultiu

Dr. Pere Pujolàs

Alcalde d’Olot, vocal (des del 22 d’abril de 2010)

Sr. Ricard Torrents

Degà de la Facultat d’Educació (fins al 12 de febrer de
2010)

Sr. Lluís Anglada

President (des del 13 de juliol de 2010)

Sr. Lluís Sacrest

Vocal de representació ciutadana (des del 22 d’abril
de 2010)

Sr. Josep Terradellas i Arcarons

Junta de Rectorat

Vocal de representació ciutadana (des del 22 d’abril
de 2010)

Dra. Assumpta Fargas

Sr. Joan Font

Dr. Jordi Montaña

Rectora (fins al 13 de juliol de 2010)

Dr. Francesc Codina
Degà de la Facultat d’Educació (des del 12 de febrer
de 2010)

Sra. Antònia Pujol
Degana de la Facultat d’Empresa i Comunicació

Dra. Carme Sanmartí

Vocal de representació ciutadana (des del 22 d’abril
de 2010)

Rector (des del 13 de juliol de 2010)

Degana de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció
i Documentació

Sra. Montserrat Faro

Sr. Oriol Guixà

Secretaria general (fins al 13 de juliol de 2010)

Sr. Josep Ayats

Vocal de representació ciutadana

Sra. Anna Mates
Vocal de representació ciutadana (des del 22 d’abril
de 2010)

Sr. Josep Terradellas i Cirera
Secretari general i adjunt al Rector per a les Relacions
Institucionals i Comunitat (des del 21 de juliol de 2010)

Sr. Josep M. Clotas
Gerent de la UVic (fins al 5 de novembre de 2009)

Assistents amb veu i sense vot:
Dr. Jordi Montaña

Dra. Pilar Soldevila

Rector (des del 13 de juliol de 2010)

Gerent de la UVic i directora de la FUB (des del 5 de
novembre de 2009)

Dra. Pilar Soldevila

Dra. Marta Otero

Gerent de la UVic i directora de la FUB (des del 5 de
novembre de 2009)
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Vicerectora de Recerca i Transferència de Coneixement

Director de l’Escola Politècnica Superior

Sra. Anna Bonafont
Directora de l’Escola Universitària de Ciències de la
Salut

Sr. Antoni Portell
Director del CIFE (des de l’1 de setembre de 2009 fins al
13 de juliol de 2010)

estudiants
Total alumnes UVic

10.377

Graus, llicenciatures, diplomatures, màsters i doctorats

5.112

Aula L3 de Formació Continuada i Escola d’Idiomes

3.250

Centres vinculats: graduats superiors

784

Formació continuada amb els centres vinculats

1.231

Centres propis					

Total estudiants: 5.112
1.705
1.705

914
914
1.199
1.199
883
883
362
362
49
49

Centres vinculats				

1.600

1.800

1.600

1.800

Total estudiants: 784
490
490

294
294
0

100

200

300

400

500

600

0

100

200

300

400

500

600

Estudiants per gènere

Estudiants per procedència
geogràfica
Barcelonès
12%

Homes
2.191
Dones
3.705

Osona
23%

Resta de
Catalunya
28%

Comarques
frontereres
24%

Resta de
l’Estat
11%

2%

Estrangers
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Comunitat universitària

Professorat i professionals de serveis
Professorat per centres

Professorat per gènere
129
141
126
Homes 277

Dones 259

89
40

Total professorat: 536

Personal d’Administració i Serveis i Empreses vinculades

PAS per gènere

19

Homes 41

19

Dones 115
51
37
22

Total PAS: 156
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beques
Total import Beques i Ajuts: 3.832.650,24€

Beques i ajuts a l'estudi
Institucions públiques
Ministeri d'Educació
	Nombre de
sol·licituds

Ajuts UVic - Generalitat de Catalunya

Beques		Nombre de
acceptades
Import (€)
sol·licituds

Beques
acceptades

Import (€)

111.993,50

Facultat d'Educació

753

411

935.149,20

539

361

E.U. Ciències de la Salut

384

209

657.235,47

286

186

58.643,33

F. d'Empresa i Comunicació

342

158

392.847,43

237

142

445186,00

Escola Politècnica Superior

130

58

169.068,12

83

55

17.919,21

F. Ciències Humanes, Trad. i Doc.

64

41

117.155,65

44

37

11.758,53

BAU

-

41

19

47.612,00

-

-

ESERP

7

4

5.510,17

-

-

-

TOTAL

1.721

900

2.324.578,04

1.189

781

245.500,57

Pràctiques i convenis de cooperació educativa
Centres

Estudiants

Centres i empreses

Àrea d’Empresa i Comunicació

229

Àrea de Ciències i Enginyeries

82

59

518

222

Àrea de Salut
Àrea de Biblioteconomia i Traducció i Interpretació

104

24

11

Àrea d'Educació

646

364

Àrea d'Esport

144

105

1.643

865

Total
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DOCÈNCIA
Durant aquest curs 2009-2010 s’ha continuat treballant en l’adaptació de la Universitat de Vic al nou Espai
Europeu d’Educació Superior (EEES) i s’ha obtingut la
resolució favorable per part d’ANECA i del Consejo de
Universidades de vuit graus: Psicologia, Dietètica i Nutrició, Treball Social, Tecnologia i Gestió dels Aliments,
Biologia, Enginyeria d’Organització Industrial, Enginyeria d’Electrònica Industrial i Automàtica, Llengües
Aplicades i Comunicació Intercultural.

Pedagogia Montesori i Màster en Prevenció de Riscos
Laborals.

La Universitat de Vic ja té catorze graus que s’han
començat a implantar aquest curs 2009-2010 (el
primer curs) que juntament amb els dos que es van
implantar el curs 2008-2009 ha fet que l’oferta de
graus hagi estat de setze.

També s’ha treballat en diferents aspectes que regula
el nou Reial Decret d’Accés a la Universitat.

El curs 2010-2011 s’ofertaran vint-i-tres graus
adaptats a l’EEES (el Grau de Llengües Aplicades i
Comunicació Intercultural es posposa un any).
A més a més, des de la Universitat s’està treballant
en l’elaboració de dues noves propostes de grau per
començar a impartir el curs 2011-2012 (Ciències
Empresarials i Enginyeria Multimèdia).
Durant aquest curs també s’ha obtingut la
verificació positiva per part d’ANECA i del Consejo
de Universidades de dos nous màsters: Màster en
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La Universitat de Vic passa a tenir un total d’onze
màsters universitaris oficials i dos màsters
interuniversitaris oficials.
S’ha continuat treballant en noves vies d’accés a partir
de Cicles Formatius de Grau Superior i, especialment,
amb les que poden donar accés als nous graus.

S’ha començat el procés d’adscripció de l’escola
de negocis EADA per la impartició de cinc màsters
universitaris i s’està treballant en una racionalització
d’altres centres (integrats i vinculats).
CIFE
La formació interna del professorat i la innovació
educativa s’han potenciat amb el Centre d’Innovació i
Formació en l’Educació (CIFE).
Un dels actes destacats del curs va tenir lloc el dia 10
de juny amb l’organització de la Jornada d’innovació
docent sobre Metodologies d’ensenyament
i aprenentatge per al desenvolupament de
competències.

GRAUS, LLICENCIATURES I DIPLOMATURES
Facultat d’Educació

Facultat d’Empresa i Comunicació

• Llicenciatura en Biotecnologia

• Grau en Ciències de l’Activitat
Física i l’Esport

• Grau en Administració i
Direcció d’Empreses

• Llicenciatura en Ciències Ambientals

• Grau en Mestre d’Educació Infantil
• Grau en Mestre d’Educació Primària

• Grau en Administració i
Direcció d’Empreses / PiRP

• Grau en Educació Social

• Grau en Comunicació Audiovisual

• Diplomatura en Educació Social

• Grau en Periodisme

• ET Agrícola, esp.d’Indústries
Agràries i Alimentàries

• Diplomatura en Mestre
d’Educació Infantil

• Grau en Publicitat i
Relacions Públiques

• ET Industrial, esp.d’Electrònica
Industrial

• Diplomatura en Mestre
d’Educació Primària

• Diplomatura en Ciències Empresarials

• ET Informàtica de Gestió

• Diplomatura en Ciències
Empresarials (noctur)

• ET Informàtica de Sistemes

• Diplomatura en Mestre
d’Educació Especial
• Diplomatura en Mestre
d’Educació Física
• Diplomatura en Mestre de
Llengua Estrangera
• Llicenciatura de
Psicopedagogia (2n cicle)
• Llicenciatura en Ciències de
l’Activitat Física i de l’Esport

• Llicenciatura en Ciencia i Tecnologia
dels Aliments (2n cicle)
• Grau en Enginyeria Mecatrònica

• Diplomatura en Turisme

• ET Informàtica de Gestió/ ET
Informàtica de Sistemes

• Llicenciatura en Publicitat
i Relacions Públiques

• Enginyeria Tècnica en
Telecomunicacions

• Llicenciatura en Publicitat i Relacions
Públiques i Dip. en Turisme

• ET en Telecomunicacions
/ ET Electrònica

• Llicenciatura en Administració
i Direcció d’Empreses

• Enginyeria en Organització
Industrial (2n cicle)

• Llicenciatura en Administració
i Direcció d’Empreses/PiRP

Facultat de Ciències, Humanes,
Traducció i Documentació

Escola Universitària de
Ciències de la Salut

• Llicenciatura en Comunicació
Audiovisual

• Grau en Infermeria

• Llicenciatura en Periodisme

• Llicenciatura de Traducció i
Interpretació (2n cicle semipresencial)

E. U. de Turisme ESERP

• Diplomatura de Biblioteconomia i
Documentació (semipresencial)

• Grau en Fisioteràpia
• Grau en Teràpia Ocupacional
• Diplomatura en Fisioteràpia

• Diplomatura de Turisme

• Diplomatura en Infermeria

Escola Politècnica Superior

• Diplomatura en Teràpia Ocupacional

• Grau en Biotecnologia

• Diplomatura en Nutrició
Humana i Dietètica

• Grau en Ciències Ambientals

• Grau en Traducció i Interpretació

BAU. Escola Superior de
Disseny (centre adscrit)
• Grau en Disseny

MÀSTERS UNIVERSITARIS I TÍTOLS PROPIS DE GRADUAT SUPERIOR
Màsters universitaris
• Comunicació Digital Interactiva
• Envelliment Actiu i Satisfactori
• Traducció Especialitzada
• Tecnologies Aplicades de la Informació

Màsters interuniversitaris
• Educació Inclusiva
(coordinat per la UVic)

• Estudis de Dones, Gènere i
Ciutadania (coordinat per la UB)
• Formació de Professors de Català
per a Adults (coordinat per la UB)

Títols propis de graduat
• Graduat Superior en Disseny –Gràfic,
Interiors i Moda– (BAU Barcelona)

esp. en Periodisme Empresarial
(ESERP, Barcelona)
• Graduat Superior en Comunicació,
esp. Publicitat, Màrqueting i Relacions
Públiques (ESERP, Barcelona)
• Graduat Superior en Empresa
i Economia Internacional
(ESERP, Barcelona)

• Graduat Superior en Comunicació,
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formació continuada. Aula L3
L’Aula L3 de Formació Continuada agrupa els
ensenyaments destinats a satisfer la demanda de
formació permanent. Amb 15 anys d’experiència,
l’Aula L3 treballa conjuntament amb els centres de la
Universitat de Vic per oferir programes formatius de
qualitat i nivell universitaris que donin resposta a les
necessitats formatives emergents.
• Programes de postgrau
• Programes d’especialització
• Cursos, jornades i tallers
• Cursos semipresencials (accés directe)
• Formació a mida

Programes i matrícula 2009-2010
Nombre de
programes

Nombre de
matriculats

Màsters i postgraus

7

193

Cursos d’especialització

1

56

Tipus d’activitat

Programesd’extensió
de Postgrau 6%universitària
Cursos
Cursos i seminaris oferts
Jornades,
seminaris
conjuntament amb
altres institucions 15%

i tallers

16

Programes d’especialització
247 1%

7

Cursos 14%

Cursos d’accés directe
(semipresencials)

21

Cursos
a mida
Formació a mida 40%

46

Cursos i seminaris oferts conjuntament amb altres institucions
TOTAL

545
47

Jornades, seminaris
i tallers 6%

567

17

Cursos d’accés
508
directe 18%

115

2163

Nombre de matriculats 2009-2010
Programes de Postgrau 9%

Programes
d’especialització 3%

Cursos i seminaris oferts
conjuntament amb
altres institucions 24%

Cursos 11%

Formació a mida 26%

Jornades, seminaris
i tallers 25%
Cursos d’accés directe 2%

Nombre de programes 2009-2010
Programes de Postgrau 6%
Cursos i seminaris oferts
conjuntament amb
altres institucions 15%

Programes d’especialització 1%

Cursos 14%

Jornades, seminaris
i tallers 6%
Formació a mida 40%
Cursos d’accés
directe 18%

Programes de Postgrau 9%
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Cursos i seminaris oferts
conjuntament amb
altres institucions 24%

Programes
d’especialització 3%
Cursos 11%

Docència

Màsters i postgraus
• Màster en Artteràpia (títol propi)
• Màster en Negocis Internacionals (títol propi)
• Postgrau en Equitació Terapèutica
• Postgrau en Infermeria en Anestèsia, Reanimació i
Terapèutica del dolor
• Postgrau en Intervenció Psicomotriu Preventiva
• Postgrau en Negocis Internacionals
• Postgrau en Dinamització de la Innovació a l’Empresa
Cursos d’especialització
• D
 iploma d’Especialització en Biblioteques Escolars i
Infantils

• III Jornades d’Ensenyament de les Ciències a Infantil i
Primària
• VII Jornades d’Ensenyament d’Ensenyament de l’Anglès
a Infantil i Primària
• VII Jornades d’Educació Física: Salut, Malaltia i Exercici
Físic a l’Atenció Primària
• Seminari sobre Habilitats Rendibles de Comunicació
• Seminari sobre el Tancament Comptable i Fiscal
Cursos d’accés directe
• Administració i Legislació Ambiental
• Direcció Comercial
• Energies Renovables
• Meteorologia i Climatologia

Cursos d’extensió universitària

• Tècniques de Comerç Exterior

• Curs d’Estudi i Tractament de les Disfuncions
Cranimandibulars, Cranicervicals i Dolor Facial

• Tractament i Gestió de Residus Sòlids

• Curs d’Alliberació Miofascial amb Ganxos

• Iniciació a la Traducció (Francès-Castellà)

• Curs de Trastorns Mentals en la Gent Gran

• Traducció Especialitzada Literària (Anglès-Castellà)

• Curs d’Activitat Física per a Usuaris de les Àrees
Bàsiques de Salut

• Traducció Especialitzada Cientificotècnica (AnglèsCatalà)

• Curs El Mestre Creatiu

• Traducció Juridicoadministrativa del Castellà al Català

• Curs de Final Cut Pro: Edició i Postproducció de Vídeo
Digital

• Traducció Juridicoadministrativa del Català al Castellà

• Curs dels Comptes Anuals del Nou Pla General de
Comptabilitat

• Tècniques d’Expressió Escrita

• Dificultats d’Aprenentatge: Eines per a l’Avaluació i la
Resposta Educativa
• Aula de Teatre

• Curs sobre Pilates (3 edicions)

• Costos Empresarials i Control de Gestió

• Curs sobre la Iniciació a l’Escalada (2 edicions)

• Estadística

• Curs sobre Aeròbic i Tonificació

• Comunicació i Patrimoni Cultural

• Curs sobre Total Fitness

• Comunicació Digital i Interactiva

• Curs Talla amb els Mals Rotllos

• Traducció Especialitzada

• Curs sobre Cuina Intel·ligent per a Estudiants Inexperts

• L’Envelliment, una Mirada Psicogerontològica Actual:
Teoria i Clínica

Jornades, seminaris i tallers
• Jornada Internacional: Aspectes Culturals en l’Atenció
al Final de la Vida

• Models d’Atenció Integrada per a Persones Grans en
Situació de Risc

• XIV Jornades de Traducció. Congrés Internacional
“Traduir els clàssics, antics i moderns”
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Universitat d'estiu
Durant els seus quinze anys d’existència la raó
de ser de la UEV ha estat sempre, d’una banda, la
implantació d’activitat formativa i cultural de qualitat
en el territori durant els mesos d’estiu i, de l’altra,
l’establiment d’un model de col·laboració institucional
per estrènyer els lligams entre la Universitat i la
Ciutat, la Universitat i el País. En aquests quinze
anys més de 12.000 estudiants ens han fet confiança
i han confirmat la capacitat de la Universitat d’Estiu
de copsar i de donar resposta a les necessitats
formatives del seu entorn.
En aquesta edició es va comptar amb uns 150
professors i professionals, més de 50 entitats,
empreses i institucions col·laboradores i 795 inscrits.
Es van programar 20 cursos d’extensió universitària
de diverses àrees de coneixement i 9 jornades
professionals i escoles d’estiu de referència per als
professionals dels àmbits de les arts i humanitats,
l’educació, la salut i les ciències socials. També cal
destacar que per quart any consecutiu l’Escola
d’Idiomes va programar una oferta de cursos
intensius d’anglès, de francès, d’alemany i d’italià.
A Vic es van dur a terme cinc jornades entre les quals
destaquem l’organitzada conjuntament amb el Grup
Nació Digital sobre “Les audiències dels mitjans
digitals i la captació de publicitat: reptes i neguits” i la
Jornada de la “QUAM 2010”. D’acord amb la voluntat
de la UVic de formar una xarxa educativa més enllà
de la ciutat de Vic, enguany s’han ofert activitats
formatives o culturals a Barcelona, Granollers, Santa
Creu de Jutglar, Manlleu, Ripoll, Roda de Ter i al
Monestir de Montserrat. En aquesta línia, el Museu
Industrial del Ter va acollir la jornada “L’articulació
del territori (cultura i natura) des dels museus. Una
oportunitat?”. Juntament amb l’Ajuntament de Ripoll
i el Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès es va
organitzar el curs “Passeig històric pel romànic
del Ripollès: els camins”, un apropament al llegat
arqueològic de l’arquitectura civil del romànic.
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Així mateix, i amb la visió d’acostar la formació als
territoris d’influència destaquem la primera Escola
d’estiu de literatura infantil i juvenil coorganitzada
amb l’Abadia de Montserrat, i que tingué lloc a la
mateixa Abadia. Destacaríem també la jornada
organitzada en col·laboració amb el Consorci del
Lluçanès i la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot i
que es va dur a terme a Santa Creu de Jutglar sobre
“Creació i comercialització de productes turístics”.
Paral·lelament a les activitats formatives es va
programar la plataforma cultural que incloïa
exposicions, concursos de fotografia, presentacions
de llibres, cinema i esports. Destaquem la inclusió,
per primera vegada, del 28è festival internacional
de Música de Cantonigròs. En el marc de l’acte
inaugural, es va dur a terme un homenatge al Museu
Industrial del Ter de Manlleu per la seva trajectòria
en la innovació museística, per l’esforç constant en
la recerca i per la divulgació de coneixement sobre el
patrimoni industrial, natural i fluvial de Catalunya.

Docència

Formació continuada. centres col·laboradors externs
Nombre de programes

Nombre de matriculats

Màsters

9

616

Postgraus

9

162

Cursos d’especialització

6

241

Cursos d’extensió universitària

11

111

TOTAL

35

1.130

Tipus d’estudi

Centres, estudiants i programes
BAU, escola superior de disseny

232

• Cursos d’especialització Gràfic Nit
• Cursos d’especialització Interiors Nit
• Màster Estilisme
• Màster Motion Graphics
• Postgrau Disseny Editorial
• Postgrau Disseny d’Interiors d’Espais Comercials
• Postgrau Restauració d’Espais
Business Technology & Consulting (BTC)

134

• Màster Qualitat i Seguretat Alimentària. Sistema APPCC
• Postgrau Qualitat i Seguretat Alimentària. Sistema APPCC
• Curs de Qualitat i Seguretat Alimentària. Sistema APPCC
• Postgrau en Gestió Ambiental
• Curs d’extensió en Gestió Ambiental
• Curs d’Auditor del sistema APPCC
Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials
de Barcelona
• Màster Auditoria de Comptes
• Postgrau d’Auditoria de Comptes
• Curs d’Auditoria de Comptes

38

Institut Superior d’Estudis (ISED)

202

• Curs d’especialització en Gestió de la Seguretat i
Investigació
• Assessoria Laboral
• Direcció i Gestió de Centres i Serveis d’Atenció a la 3a edat
• Dret Immobiliari i de la Construcció
• Gestió de Finques
• Gestió i Direcció de Recursos Humans
• Gestió Immobiliària
• Gestió de la Petita i Mitjana Empresa
• Gestió de la Seguretat i Investigació
• Pèrit Judicial Immobiliari
• Tributació i Assessoria Fiscal
• Valoracions Immobiliàries i Perícia Judicial
• Agent Immobiliari
Institut Superior d’Estudis Psicològics (ISEP)

524

• Postgrau en Gestió per a Tècnics en Recursos Humans
• Màster en Intervenció en Dificultats de l’Aprenentatge
• Màster en Logopèdia. Rehabilitació Trastorns del
Llenguatge i la Parla
• Màster en Audició i Llenguatge
• Màster en Musicoteràpia
• Màster en Pedagogia Terapèutica
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recerca i transferència
de coneixement
El curs 2009-2010 s’ha treballat en quatre aspectes clau: la consolidació del mapa de programes de doctorat
per a la formació de personal investigador i l’adaptació a l’Espai Europeu d’Investigació; la intensificació
de les dedicacions a la recerca del professorat; l’increment del suport tècnic a la recerca i la transferència
de coneixement; i l’impuls de la participació del personal investigador en projectes de recerca aplicada en
col·laboració amb els clústers empresarials de l’entorn i amb el sector empresarial.
La trajectòria iniciada en cursos anteriors, juntament amb els aspectes treballats aquest curs, han permès
incrementar el nombre de tesis doctorals llegides i dirigides a la UVic; incrementar la quantitat, qualitat i
internacionalització de les publicacions científiques; augmentar el nombre de projectes de recerca finançats
i de convenis de transferència de coneixement; i incrementar la mobilitat del personal investigador així com la
seva participació en projectes europeus.
Tot això reforça la recerca de qualitat per garantir dues de les missions de la Universitat: generar coneixement i
transferir-lo a la societat.

Relació de grups de recerca
Ciències Experimentals
• Bioinformàtica i Estadística Mèdica
• Tecnologies Digitals
• Medi Ambient i Alimentació
• Fotònica
Ciències Mèdiques i de la Salut
• Salut, Benestar i Qualitat de Vida
• Fisiologia i Psicologia de l’Exercici i Estudi del Moviment
• Esport i Activitat Física
Ciències Humanes
• Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Traducció
• Textos Literaris Contemporanis: Estudi, Edició i
Traducció

• Estudis de Gènere, Traducció, Literatura, Història i
Comunicació
Ciències Socials
• Audiovisual i Textual
• Amèrica Llatina
• Distribució Espacial de Població, Activitat i Renda
• Emprèn-Estudis d’Emprenedoria
• Atenció a la Diversitat
• Educació, Llenguatge i Literatura
• Recerca Educativa
• Interaccions Digitals
• Comunicació i Patrimoni

Càtedres, centres d’estudis, recerca i transferència de coneixement
Càtedres

Centre de recerca i transferència de coneixement

• Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris
• Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures

• SART-medi ambient – Centre TECNIO
OTRI-OTSE

Centre d’estudis i de recerca
• Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona (CEID)
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• Oficina tècnica de gestió d’activitats de recerca i
transferència de coneixement

Professorat investigador per àrea de recerca

Professorat investigador per gènere

Ciències Experimentals
26%

Ciències Socials

Dones
45%

41%
8%

Homes
55%

Ciències Mèdiques i de la Salut

25%

Ciències Humanes

Relació de programes de doctorat
Ciències Experimentals
• Programa de Doctorat en Biologia de Sistemes
• Programa de Doctorat en Tecnologies Aplicades de la Informació

Ciències Mèdiques i de la Salut

Producció científica en revistes
indexades
Articles ISI
Proceedings
6,66%

• Programa de Doctorat en Salut, Benestar i Qualitat de Vida
Articles ISI
29,33%

Ciències Humanes
• Programa de Doctorat en Traducció, Llengües i Literatures

Ciències Socials

Articles CARHUS
64%

• Programa de Doctorat en Educació Inclusiva
• Programa de Doctorat de Comunicació Digital Interactiva
• Programa de Doctorat en Finances-Valoració d’Actius Financers
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RECERCA I TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT

Recursos obtinguts en convocatòries competitives públiques
Àmbit

Entitat Atorgant

Estatal

Ministerio de Ciencia e
Innovación (MICINN)

N. Ajuts

Import

Projectes de recerca, desenvolupament i innovació

5

127.110,00

Beques predoctorals

2

119.888,00

Projectes de recerca, desenvolupament i innovació

2

9.000,00

Beques predoctorals

1

20.872,80

Recursos humans

1

130.000,00

Consell de l’Audiovisual
de Catalunya

Projectes de recerca, desenvolupament i innovació

1

6.000,00

Institució de les
Lletres Catalanes

Projectes de recerca, desenvolupament i innovació

1

1.750,00

Ajut per incentivar els plans d’actuació dels centres de
suport a la innovació tecnològica

1

14.000,00

Pla d’actuació de la Unitat de Valorització

1

24.992,00

14

453.613,19€

Agència de Gestió
d’Ajuts Universitàris i
de Recerca (AGAUR)

Català

Objecte

ACC1Ó

TOTAL
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RECERCA I TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT

Convenis de transferència de coneixement gestionats durant el curs 2009/2010
Àmbits de coneixement

Nombre de convenis gestionats

Volum de facturació

Ciències Experimentals

33

390.762,94

Ciències Mèdiques i de la Salut

2

14.713,00

Ciències Humanes

2

12.000,00

Ciències Socials

15

87.666,55

Total

52

505.142,49€

Relació de tesis doctorals llegides a la UVic el curs 2009/2010
El 6 de novembre de 2009, la professora Gemma
Boluda Viñuales va defensar la tesi doctoral Activitats
aquàtiques educatives per a nadons: una proposta
de formació de tècnics basada en l’ assessorament,
dirigida per la Dra. Núria Simó i Gil, de la Facultat
d’Educació de la UVic. El tribunal li va atorgar la
qualificació d’Excel·lent cum laude.
El 18 de desembre de 2009, la professora Olga
Pedragosa va defensar la tesi de doctorat Efectes
d’un procediment de planificació individualitzada en
relació a l’ accés, progrés i participació en el currículum

Gemma Boluda

Olga Pedragosa

general de tres alumnes amb necessitats específiques
de suport educatiu a l’àrea de matemàtiques. La van
dirigir els Drs. Robert Ruiz i Manel-Dionís Comas, de
la Facultat d’Educació, i el tribunal li va atorgar la
qualificació d’Excel·lent cum laude.
El 5 de febrer de 2010, la professora Gemma Riera va
defensar el 5 de febrer la tesi doctoral Cooperar per
aprendre/Aprendre a cooperar. La va dirigir el Dr. Pere
Pujolàs, de la Facultat d’Educació, i el tribunal li va
concedir la màxima qualificació.

Gemma Riera
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jornades i congressos
15 d’octubre i 10 de novembre
Manuel Campo Vidal va ser a la Universitat de Vic per
impartir la conferència “Per què els professionals
comuniquen tan malament?”, i el seminari “Com
millorar les habilitats rendibles de comunicació” que
va tenir lloc el 10 de novembre.

fer estades a l’estranger per a la preparació acadèmica
i professional, tant si és per millorar el nivell
d’idiomes com per a l’especialització del currículum
acadèmic, les relacions interculturals o l’increment de
l’autonomia personal.

El 20 de novembre
Jornada tècnica sobre els virus de transmissió
alimentària i la seva importància com a nous riscos
emergents que s’han de tenir en compte en el disseny
dels sistemes de gestió i prevenció de la seguretat
alimentària.

2 de desembre
L’Escola Politècnica Superior va organitzar una
Jornada de Mecatrònica per promoure aquesta
especialitat entre estudiants i empresaris, amb motiu
de la implantació del Grau en Enginyeria Mecatrònica,
i difondre’n els camps d’aplicació amb demostracions
teòriques i pràctiques de robòtica, automoció i
automatització de processos industrials.

26 i 27 de novembre
1r Congrés Català d’Educació Social, organitzat per
l’Ajuntament de Vic, la Universitat de Vic i el Col·legi
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya
pretenia promoure el diàleg i el debat entre els
diversos agents implicats en l’espai de l’Educació
Social per projectar-los cap al futur com a dret de la
ciutadania, traspassant els límits de la necessitat o
l’exclusió.

22 de gener
L’Escola Universitària de Ciències de la Salut va
organitzar la primera Jornada Interdisciplinària sobre
Alimentació per a un Envelliment Saludable. S’hi varen
tractar els canvis biopsicosocials que es produeixen en
el procés d’envellir, i com repercuteixen en l’alimentació
de les persones grans.

1 i 2 de desembre
XI Jornada Volta el Món amb la UVic, organitzada
per l’Àrea de Relacions Internacionals té per objectiu
promoure la mobilitat entre els estudiants, PDI, PAS i
titulats per la UVic. També promou els avantatges de
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16 de març
Jornada de Tecnologia Ambiental “Els grans reptes
en el tractament i la gestió de residus orgànics”,
impulsada pel Vicerectorat de Recerca i Transferència
de Coneixement i organitzada pel SART, l’EPS i el Grup
de Recerca en Medi Ambient i KimBcn.

17 i 18 de març
Congrés Internacional “Traduir els clàssics, antics i
moderns”, sobre la revisió dels clàssics de la pròpia
literatura i dels clàssics universals, antics i moderns.
Van participar-hi més de 30 comunicants dels Països
Catalans, Alemanya, Itàlia, Romania, Estats Units o el
Regne Unit.
Del 16 al 18 de març
Les Jornades Interuniversitàries DobleClick són
un projecte audiovisual de la Facultat d’Empresa
i Comunicació per d’intercanviar coneixements i
mètodes en comunicació. En aquesta primera edició hi
varen participar estudiants de la Universitat TAMK de
Tampere (Finlàndia).
15 d’abril
VI Jornada Universitat-Empresa, organitzada per
la FEC i pel grup de recerca Emprèn de la UVic. Va
incloure el Workshop i el concurs Idea-Crea, i va oferir
formació sobre com es genera una idea de negoci,
com es fa realitat sobre les capacitats creatives de
cadascú.
20, 21 i 22 d’abril
7a edició de l’e-Week, Setmana Digital a Vic, sobre
tendències i aplicacions de les noves tecnologies a
la vida quotidiana en l’àmbit econòmic i empresarial,
acadèmic i social, fent un èmfasi especial en el
concepte i l’ús de la web 2.0.

21 d’abril
Jornada per conèixer la cultura amaziga, organitzada
per l’Observatori Català de la Llengua AmazigaLinguamón, el Consorci per a la Normalització
Lingüística i l’Escola d’Idiomes de la UVic.
11 de maig
Jornada Internacional sobre Aspectes Culturals en
l’Atenció al Final de la Vida, organitzada per PRISMA,
el Centre de Recerca en Salut Internacional de
Barcelona (CRESIB), el King’s College London, de la
Universitat de Londres, l’Institut Català d’Oncologia i
la Universitat de Vic.
13 de maig
VIII Jornada de la SCATERM sobre “Terminologia,
neologia i traducció”, per contribuir a la normalització
i a la consolidació de la capacitat creativa dels
neologismes terminològics, a la planificació
lingüística i a la traducció .
12, 14 i 21 de maig
VIII edició del congrés La ciència feta pels infants, en
el qual 600 nens i nenes d’Educació Infantil i Primària
de 12 escoles de la comarca d’Osona presenten els
treballs científics que han portat a terme durant el
curs.
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àrea d’estudiants i comunitat
SERVEI D’ESTUDIANTS
El nombre d’usuaris del Servei ha augmentat el 7%.
S’ha continuat treballant amb el Consell d’Estudiants i
la Comissió de Festa Major, donant-los suport en totes les activitats. Cal destacar la recollida d’aliments
que va dur a terme el Consell d’Estudiants pel maig
i que tenia com a principal finalitat conscienciar els
estudiants de la situació precària en què viuen moltes
persones entre nosaltres. També s’ha treballat per
dotar el Consell d’un reglament intern i d’uns estatuts
que permetin la seva inclusió en el Registre d’Entitats
i Associacions.
Altres activitats han estat els tallers de cuina i el de
prevenció de relacions abusives (“Talla amb els mals
rotllos”), dut a terme amb el Servei d’Orientació Psicopedagògica; la participació en la Jornada de Portes
obertes informant de les opcions d’allotjament i de
transport per arribar a la UVic; la difusió de la nova
campanya “La UVic t’apropa la Cultura”; i l’obsequi de
més de tres-cents plançons als alumnes titulats durant aquest curs.

SERVEI D’ESPORTS
Pel que fa a participació, van accedir a les
instal·lacions esportives 1.100 usuaris; a les
competicions internes hi varen participar 284
esportistes; els Campionats de Catalunya i d’Espanya

Universitaris varen comptar amb 276 participants i els
cursos organitzats per la UVic amb 80.
També, i per quart any consecutiu, el Servei d’Esports
va organitzar tres jornades dels Campionats
Universitaris de Catalunya: rugbi 7 femení, hoquei
patins mixt, i futbol 7 femení.
Un dels aspectes més rellevants del Servei va ser
la participació en l’organització de la 1a Cursa
d’Obstacles Finisher Non Stop.

SERVEI D’INSERCIÓ LABORAL /
BORSA DE TREBALL
El nombre total d’usuaris de l’aplicatiu web de la Borsa
de Treball aquest curs 2009/10 ha estat de 1.064.
Els usuaris inscrits per buscar treball (estudiants i
titulats UVic) sumen un total de 810 i les empreses
que ofereixen treball sumen 254. Les empreses han
publicat al web un total de 529 ofertes de treball i els
estudiants i titulats han enviat 3.242 sol·licituds de
feina (currículums).
Per cinquè any consecutiu s’ha elaborat l’estudi
d’inserció laboral del titulats del curs acadèmic
2008/2009 amb l’objectiu d’analitzar la seva situació
laboral i el grau de satisfacció amb la UVic. Es van
entrevistar telefònicament 307 titulats, que suposen
aproximadament el 33% dels titulats del curs. Els
resultats es poden consultar a www.uvic.cat/insercio.

SERVEI D’ASSESSORAMENT PER A
ESTUDIANTS AMB DISCAPACITAT
El Servei ha assessorat nou estudiants durant el curs:
sis amb una discapacitat reconeguda i tres amb una
de temporal. En tots els casos s’ha portat a terme un
procés d’atenció individualitzada. En dos casos han
calgut adaptacions no significatives, en dos s’han
proporcionat productes de suport i en dos casos
més s’ha proporcionat assistència personal. També
s’han fet tres valoracions inicials a futurs estudiants
i s’han atès dues consultes de professors que tenien
estudiants amb discapacitat.
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VIC-VIEW
Aquest curs, 13 voluntaris varen rebre formació per
poder orientar altres estudiants en els àmbits de la
sexualitat i les addiccions. La majoria de les voluntaris
pertanyien a les carreres de Teràpia Ocupacional
(60,1%), d’Infermeria (6,7%), i de Fisioteràpia (33,4%).

• Exposició “La màgia dels objectes”, febrer 2010.
• Exposició “Dones d’Empresa”, febrer 2010.
• L’Odissea d’Homer, recital de Lluís Soler, en el marc
de les Jornades de Traducció.
• Exposició “El concepte de la infantesa en l’obra de
Lola Anglada”, abril 2010.
• Exposició “Dones: històries de vida”, abril 2010.

SERVEI D’ORIENTACIÓ
PSICOPEDAGÒGICA
Aquest curs s’han atès 74 persones. D’aquestes, 39
a nivell individual, 17 en el taller de prevenció de
violència de gènere “Talla amb els mals rotllos”, i 28 en
el taller d’orientació de la Jornada de Portes Obertes.
Amb totes les persones ateses a nivell individual s’ha
treballat com a mínim dues sessions, i en diversos
casos sis, que ha estat el màxim.
El 81% de les persones ateses han estat dones, i el
19% homes. El 19% són de l’Escola Universitària
de Ciències de la Salut, el 46,6% de la Facultat
d’Educació, el 9,4% de l’Escola Politècnica Superior, el
9,4% de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció
i Interpretació, i el 15,6% de la Facultat d’Empresa i
Comunicació.

• Plataforma Cultural de la UEV (maig, juny i juliol
2010)
Activitats de suport i d’assessorament a la Comunitat
Universitària
Gestió de peticions i propostes de caràcter lúdic i
cultural provinents d’entitats i d’institucions externes

OFICINA DE GESTIÓ CULTURAL
Activats culturals i/o de lleure de caire institucional:
• Exposició “Mestres i Pedagogues”, setembre 09.
•E
 xposició “Educar amb mirades: el jardí Miquel Martí
i Pol”, octubre 09.
• Exposició “Mou-te per la igualtat”, novembre 09.
•E
 xposició “Darwin: 150 anys de L’origen de les
espècies”, novembre 09.
•3
 r Recital de nadales de la UVic: prosa, poesia i
concert, a càrrec de l’Aula de Teatre de la UVic i la
Coral Universitària, desembre 09.
•E
 xposició “Dotze anys de cooperació Vic-Somoto”,
gener 2010.

AULES DE LA GENT GRAN
Aula de la Gent Gran d’Osona
Acte de benvinguda als nous membres (Torre Frares,
setembre 09). S’han impartit 32 conferències: 23
d’humanitats i 6 de ciències, i 3 recitals poètics i
musicals.
Aula de la Gent Gran de Centelles
Acte de presentació i constitució de l’Aula (Centelles,
octubre 09). S’han impartit 21 conferències: 14
d’humanitats, 3 de ciències, i 3 sortides culturals.
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serveis
BIBLIOTECA
Aquest curs s’han materialitzat diversos projectes
importants per al desenvolupament de l’activitat de la
Biblioteca de suport a la docència i la recerca.
Programa de gestió
És prioritari destacar l’entrada en funcionament del
nou programari de gestió de la Biblioteca, en la implementació del qual es va treballar bona part del curs
passat. Ara, després de la bona feina feta, tots gaudim
dels avantatges que el canvi ha comportat, especialment els usuaris, que disposen de més informació i
poden gestionar per si mateixos la renovació de préstecs, la reserva de documents, el tractament de registres bibliogràfics, etc.
Atenció de consultes en línia
Aquest curs també ha començat a funcionar un nou
servei de consulta en línia, el Servei d’Atenció de Consultes (SAC) que facilita les consultes a la Biblioteca
de forma no presencial, i permet de rebre les respostes al correu electrònic.
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Recursos d’informació
La Biblioteca ha incrementat notablement el nombre
de llibres electrònics disponibles gràcies a una compra consorciada entre totes les biblioteques del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. En
total s’han adquirit al voltant de noucents nous títols.
Dixit (Centre de documentació sobre serveis socials)
Com a resultat d’un conveni signat entre la UVic i el
Departament d’Acció Social i Ciutadania, la Biblioteca
ha incorporat un centre de documentació especialitzat en temes de serveis socials. Aquest nou servei es
troba ubicat a la Biblioteca de Miramarges i és obert
al públic en general.
També cal posar de relleu la tasca continuada de tot
el personal de la Biblioteca que, amb eficàcia i dedicació, contribueixen al desenvolupament de l’activitat
universitària.

ÀREA DE COMUNICACIÓ
Les tasques de l’Àrea de Comunicació d’aquest curs
s’han centrat bàsicament en tres grans objectius:
captació d’estudiants (graus, màsters, semipresencial, internacionals i Aula L3), fidelització del públic
prescriptor (alumnes i antics alumnes, professors de
centres de secundària) i incrementar la notorietat de
la marca UVic.
Pel que fa a les accions de promoció destaquen les 228
visites als centres de secundària, que suposen un increment del 9% en relació al curs 08-09 i en les quals
s’ha visitat més de 7.300 alumnes; els 1.200 assistents
a la Jornada de Portes Obertes, que es va celebrar el
27 de març de 2010, coincidint amb el Mercat del Ram,
i les més de 6.000 persones informades mitjançant la
presència a les fires d’Olot; Saló de l’Ensenyament; Futura; Mercat del Ram; Valls; Bilbao i Mallorca per donar
a conèixer l’oferta educativa de la Universitat.

• La gestió de les campanyes d’estudis semipresencials, Universitat d’Estiu, Escola d’Idiomes, e-week
i Aula L3 . S’ha dut a terme la campanya de màsters
universitaris, enguany amb una promoció a internacional a la fira de postgraus de Mèxic.
L’Àrea ha col·laborat amb el Lipdub UVic (en 2 mesos
600.000 reproduccions al YouTube). Una iniciativa
d’estudiants, professors i PAS que s’ha vist a països de
tot el món. Per celebrar-ho s’ha posat a la tanca de la
C-17 el lema I love lipdub UVic.
També s’ha celebrat la 12a edició dels Premis Universitat de Vic als millors treballs de recerca d’estudiants
de batxillerat amb 157 treballs presentats i 96 centres
de secundària participants d’arreu de Catalunya, 17
més que en l’edició anterior.

S’ha millorat el material promocional amb un nou
catàleg informatiu i un nou audiovisual per donar a
conèixer l’oferta i les instal·lacions de la UVic, i s’ha
implantat el nou web, juntament amb l ‘Àrea de les TIC.
Pel que fa a les campanyes de publicitat, destaca:
•L
 a continuïtat de la campanya de graus amb el lema
“Exit. Obre’t les portes al món”, en què, a través del
concurs dirigit als estudiants, s’han creat tres curtmetratges nous.
Alumnes atesos

Fires
4700

Visites a centres
6800

Jornada de
Portes Obertes

1000
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ÀREA DE QUALITAT
En l’àmbit institucional i de les titulacions, ha
reorientat el model de manual i els processos pel
Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de tots
els centres de la UVic segons el programa AUDIT. La
Comissió d’Avaluació d’AQU ha aprovat positivament
el model SGIQ de la UVic. L’AdQ també ha creat un
Catàleg d’indicadors estadístics per gestionar i servir
de manera unificada tota la informació estadística
institucional de la UVic. S’ha fet el mateix amb el
Catàleg d’enquestes institucionals, de les quals cal
destacar l’”Enquesta de satisfacció amb la docència
rebuda” que aquest curs s’ha fet en tots els centres
docents per a les titulacions de grau, primer i segon
cicle, i en les modalitats presencials i semipresencials.
Finalment, s’ha completat el procés d’Avaluació de
Centres d’Adscrits d’AQU a BAU Escola Superior de
Disseny on s’especifica que el centre satisfà tots els
estàndards i criteris específics de qualitat.

En l’àmbit de professorat s’han fet 77 assessoraments
i s’han acreditat 24 persones. També s’ha
gestionat la participació a la convocatòria 2010
del programa de l’AQU d’avaluació per sexennis de
l’activitat investigadora a la qual s’han presentat 7
sol·licituds. En la convocatòria passada van rebre el
reconeixement de sexenni de recerca 10 de les 14
sol·licituds presentades.
Pel que fa a la recerca s’ha millorat i s’ha dut a terme
l’avaluació de la qualitat dels encàrrecs individuals
de recerca del professorat que complia el primer
trienni de recerca. S’ha participat en el programa
SUPORT d’AQU Catalunya amb l’objectiu de conèixer
i intencanviar experiències contrastades i bones
pràctiques en sistemes de garantia interna de la
qualitat. El programa d’intercanvi es va fer a la
Universitat Miguel Hernández d’Elx.

ÀREA DE RELACIONS INTERNACIONALS
L’Àrea de Relacions Internacionals, en el marc del
Campus Internacional UVic, s’ocupa, conjuntament
amb els centres de la Universitat de Vic, d’impulsar
l’establiment de vincles institucionals amb altres universitats, centres i institucions internacionals per al
desenvolupament de projectes acadèmics i de recerca, i fomentar la mobilitat dels estudiants, PDI i PAS.

Indicadors de mobilitat 2009/2010
• Estudiants d’intercanvi incoming: 104
• Estudiants internacionals matriculats (recruitment): 8
• Estudiants internacionals matriculats (free movers): 2
• Estudiants d’intercanvi outgoing: 178
• Estudiants d’intercanvi Programa Sicue incoming: 7
• Estudiants d’intercanvi Programa Sicue outgoing: 1
• Mobilitat internacional incoming PDI: 50
• Mobilitat internacional outgoing PDI: 100
• Mobilitat internacional outgoing PAS: 13
• Convenis internacionals: 110
• Convenis SICUE: 17
• Programes formatius d’àmbit internacional (IP, Double
Click): 4
• Programes de Cooperació Internacional al
Desenvolupament: 9
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ÀREA DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
Un dels fets més rellevants a l’Àrea de les Tecnologies
de la Informació i Comunicació pel que fa a recursos
humans va tenir lloc el mes d’abril, quan el professor
Albert Baucells va ser nomenat director de l’Àrea en
substitució del professor Richard Samson.
Pel que fa als aspectes de més interès per als usuaris,
cal destacar:
• Des de principis de curs que es va posar en
funcionament el nou web de la UVic elaborat en
estreta col·laboració amb l’Àrea de Comunicació.

• Es va posar en funcionament de manera interna el
Canal UVic, com a repositori de documents d’àudio i
vídeo generats a la institució i que ben aviat es podrà
veure en obertal web UVic.
• Es va posar en funcionament un entorn de Gestió
Acadèmica i Docent dins del Campus Virtual.
• Es va millorar el Programa de Gestió Universitària
amb les corresponents adaptacions a l’Espai
Europeu i també amb un nou mòdul de gestió de
beques.

SERVEI D’AUDIOVISUALS (SAV)
• Creació del Canal UVic, juntament amb altres
serveis.
• Suport a 2.623 estudiants per fer realitzacions
videogràfiques, fotogràfiques i gravacions de so.
• 3.700 préstecs de material audiovisual i 633
gravacions i canvis de format.
• L’arxiu fotogràfic s’ha incrementat en 16.228
fotografies i l’arxiu videogràfic en 36 hores de
gravacions.
Produccions internes
• Realització d’espots promocionals i falques
radiofòniques publicitàries de la UVic, el vídeo sobre
la Jornada de Portes Obertes i videonotícies dels
esdeveniments rellevants.
• Realització del making of del Lip Dub de la UVic,
del vídeo de promoció de la FEC, del vídeo sobre
la Universitat d’Estiu, de vídeos d’entrevistes amb
autors d’Eumo Editorial, per a la seva pàgina web.
• Enregistrament i postproducció de conferències per
al Canal UVic.
• Col·laboració amb el projecte de Geografia Literària
del Dr. Llorenç Soldevila, amb fotografies, gravacions
d’àudio i una producció videogràfica del projecte.
• Videoinstal·lació al congrés Copere a Hogueschool
d’Amsterdam.

• Vídeo didàctic del procés d’elaboració de formatges
per als tallers de l’EPS.
Produccions externes
• Edició de diferents vídeos per a la Farga Lacambra.
• Espot promocional del Centre Cultural l’Atlàntida.
• Realització d’un vídeo de treball intern de l’empresa
Brico Depô per a l’agència What’s On.
• Gravació de diverses falques del Mercat de Musica
Viva per a ImpeVic.
• Gravació de conferències de les Trobades
Empresarial, per a la FEC i ImpeVic.
Videoconferències, noves aplicacions...
• Disseny i instal·lació del sistema de
videoconferències de la Sala Segimon Serrallonga.
• Suport tècnic a les videocenferències:
- Pla especial amb Rosa Sensat, per a la FE.
- Màster en Educació Inclusiva, per a la FE.
- Organització Industrial, per a l’EPS.
• Adaptació del programari Mil·lennium per al préstec
audiovisual, juntament amb la Biblioteca.
• Instal·lació del nou equip de so al gimnàs.
• 26 reparacions d’aparells i diferent material
audiovisual de la UVic.
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SERVEIS LINGÜÍSTICS
Durant el curs 2009-10, en l’àmbit de la formació en
llengua catalana s’han ofert dos cursos intensius
d’una setmana de durada, amb una assistència de 50
persones, tres cursos extensius quadrimestrals per a
estudiants internacionals, amb una assistència de 28
persones, i quatre cursos extensius quadrimestrals
per a estudiants castellanoparlants, amb una
assistència total de 74 persones.
Pel que fa a la correcció, traducció i interpretació,
s’han corregit aproximadament 132.350 paraules
(62.230 en català, 69.400 en castellà i 720 en anglès),
i se n’han traduït aproximadament 72.125 (26.445 a
l’anglès, 24.935 al castellà, 18.445 al català i 2.300 a
altres llengües).
En l’àmbit de la dinamització lingüística, i en
col·laboració amb l’Àrea de Relacions Internacionals,
s’han organitzat activitats d’acollida per als

estudiants internacionals de la UVic i una visita per
a tots els estudiants Erasmus de les universitats
catalanes en col·laboració amb altres Serveis
Lingüístics universitaris, amb l’assistència d’una
vuitantena de persones.

ESCOLA D’IDIOMES
Aquest curs l’Escola d’Idiomes ha crescut en nombre
total d’estudiants. Mentre que els cursos ordinaris han
mantingut el nombre d’estudiants (enguany 314), la
formació a mida ha crescut i l’Escola d’Estiu d’Idiomes
ha passat dels 51 als 82 estudiants. Això fa un total
de 396 estudiants d’Idiomes.
Des de l’any 2008 la Fundició Dúctil Benito dóna tres
beques a estudiants de 2n Batxillerat de Manlleu i
de Sant Bartomeu per fer cursos d’anglès a l’Escola
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d’Idiomes de la UVic. Les sis beques d’aquests dos
anys s’han acabat d’utilitzar aquest curs acadèmic.
El mes d’abril, l’Escola d’Idiomes va organitzar,
conjuntament amb l’Observatori Català de la Llengua
Amaziga-Linguamón, unes jornades sobre la llengua i
la cultura amazigues.
Amb el desplegament dels nous graus, en què
l’acreditació d’un nivell mínim d’anglès ha esdevingut
obligatòria, i la implantació de màsters, l’accés als
quals té un requeriment d’idioma, augmenta la
importància de l’Escola d’Idiomes com a servei de
suport i d’acreditació per als estudiants de la UVic.
Enguany s’ha oficialitzat que les certifiacions
emeses per la nostra Escola d’Idiomes estan entre
les certificacions de coneixements d’idiomes
reconegudes pel Consell Interuniversitari de
Catalunya per accedir a estudis universitaris amb
requisit lingüístic previ.
Naturalment, hem continuat fent formació específica
per al personal de la UVic.
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ARXIU GENERAL
–Concessió d’un ajut del Departament de Cultura
i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de
Catalunya per al projecte arxivístic de “classificació,
ordenació, arxivament i descripció de la sèrie d’actes
de qualificacions (1974-2008)”, acció emmarcada
en el Programa per a la protecció i conservació
del patrimoni documental de la Universitat de Vic
(PATRIDOC-UVic).
–Coordinació i recollida i destrucció certificada de
3.409 kg de documentació en format paper i 82,8 kg
de suports digitals.

–Tramitació de 42 transferències equivalents a un
total de 205 unitats d’instal·lació, 75 peticions de
consulta i préstec, 20 reactivacions d’expedients i
100 peticions d’eliminació (de setembre de 2009 a
juliol de 2010).
- Digitalització dels expedients acadèmics
d’estudiants titulats anteriors a la informatització
de les matrícules (1977-1993). Consultes via web:
augment de les consultes via web i conseqüent
disminució de les consultes presencials.

EMPRESES VINCULADES
Eumogràfic
Eumogràfic va celebrar el seu primer quart de segle amb
l’exposició “Eumogràfic: 25 anys, 25 mirades” al Museu
de l’Art de la Pell des del 8 de maig fins al 20 de juny.
L’exposició commemorativa es basava en el disseny de 25
cartells basats en 25 fets històrics i socials emblemàtics,
un per any, ocorreguts durant aquest quart de segle.

Eumo Editorial
Eumo Editorial ha entrat en l’edició electrònica per
partida doble: oferint continguts digitals per a la
didàctica de la llengua catalana i castellana als
mestres d’educació primària i convertint alguns títols
del catàleg d’assaig en format ebook per arribar a
nous lectors.
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Activitat institucional
Inauguració del curs
El 9 d’octubre va tenir lloc a l’Aula Magna l’Acte
Acadèmic d’Inauguració del curs 2009-2010 presidit
la rectora, Assumpta Fargas, i que va comptar amb la
presència del conseller d’Economia i Finances, Antoni
Castells; de l’alcalde de Vic i president de la Fundació
Universitària Balmes, Josep M. Vila d’Abadal; i del
director general d’Universitats, Josep Ribas.
La lliçó inaugural “Ciutats: economia i estadística”,
va anar a càrrec del Dr. Joan Carles Martori, de la
Facultat d’Empresa i Comunicació.
Durant l’acte es va fer el lliurament de la medalla
institucional del curs 2009-2010 al Sr. Jacint Codina
i Pujols, que el Patronat de la Fundació Universitària
Balmes, a proposta del Consell de Direcció de la
Universitat, va acordar de concedir-li “Per l’impuls
fonamental que va donar a la Universitat de Vic,
des del seu càrrec com a alcalde de la ciutat i
president de la Fundació Universitària Balmes des
de l’any 1995 fins al 2007”. Antoni Castells el va citar
com “un exemple i un referent” i li va expressar “el
reconeixement del país”.
També es van lliurar la insígnia de la Universitat de
Vic a Lídia Busquets i a Maria Teresa Feu, que es
varen jubilar el curs 2008-2009, en reconeixement a la
tasca desenvolupada a la Universitat, i els certificats
de Premi Extraordinari als i les estudiants amb els
millors expedients acadèmics de la seva promoció.
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Aprovació dels nous Estatuts de la FUB
El Patronat de la Fundació Universitària Balmes
(FUB) va aprovar el 5 de novembre els seus nous
estatuts, adaptats al Llibre tercer del Codi Civil de
Catalunya. Amb aquesta reforma la FUB passa a ser
una fundació privada de naturalesa pública, ja que
en el seu patronat hi tenen majoria els representants
municipals i la Generalitat. El Patronat va aprovar
el nomenament de l’economista Pilar Soldevila com
a nova gerent de la Universitat de Vic i directora de
la FUB. A les reunions del Patronat podran assistirhi, amb veu i sense vot, el rector, la directora de la
Fundació i gerent de la UVic, i fins a tres membres de
la comunitat universitària elegits pel Claustre, així
com una persona de les empreses vinculades a la
Universitat, designada pel rector.
Signatura del contracte-programa 2008-2012
El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa,
Josep Huguet, la rectora, Assumpta Fargas, i el
president de la FUB, Josep M. Vila d’Abadal, van
signar el 26 de gener el contracte-programa de
la Universitat de Vic per al període 2008-2012. El
Conseller va manifestar que “aquest contracteprograma significa l’aposta del Govern de Catalunya
per la Universitat de Vic”, i va elogiar “el model públic
de gestió privada, que li suposa un clar avantatge de
cara a adaptar-se als canvis”.

Incorporacions al Patronat de la FUB
El Patronat de la Fundació Universitària Balmes (FUB)
va incorporar el 22 d’abril els alcaldes de Berga, Manlleu, Puigcerdà, Olot i Ripoll, així com els empresaris
Joan Font i Josep Terradellas, el director del Consorci
de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC),
Lluís Anglada, i la directora de formació de la Fundació Eduard Soler de Ripoll, Anna Mates. Continuen com
a patrons en representació de l’entorn social i econòmic el notari Lluís Jou (nou secretari del Patronat)
i l’empresari Oriol Guixà, president de la Delegació a
Osona de la Cambra de Comerç de Barcelona.
El Patronat va designar també una Comissió Executiva, presidida per l’alcalde de Vic, Josep Maria Vila
d’Abadal i integrada pel secretari Lluís Jou, i els patrons Josep Ribas, Josep Burgaya, Esther Morales i
Joan Font. També hi assistiran, amb veu i sense vot, el
rector i la gerent de la Universitat.
Els nous estatuts preveuen la creació d’un Consell
Consultiu i un Consell de Mecenatge de la Fundació.
En aquesta mateixa reunió del Patronat Francesc Codina va ser nomenat nou degà de la Facultat d’Educació en substitució de Pere Pujolàs, que es jubilava, i la
Dra. Lluïsa Cotoner va ser nomenada professora emèrita de la Universitat de Vic a partir del curs vinent.
Nomenament del rector
El 30 de juny el Patronat de la Fundació Universitària
Balmes (FUB), va escollir per majoria Jordi Montaña
com a candidat a nou rector de la Universitat de Vic,
i en la reunió del 13 de juliol el va nomenar rector

per als propers quatre anys. L’equip de rectorat va
quedar format per Pere Quer, vicerector d’Ordenació
Acadèmica i Professorat; Marta Otero, vicerectora
de Recerca i Transferència de Coneixement; Josep
Terradellas, secretari general i adjunt al rector per a
les Relacions Institucionals i Comunitat; i la gerència,
que actualment ostenta Pilar Soldevila.
En la mateixa reunió del Patronat es va nomenar
Ricard Torrents president del Consell Consultiu.
Convenis
La Universitat de Vic va signar el 27 de novembre
un conveni de col·laboració amb els principals
mitjans de comunicació local de Catalunya: El 9
Nou, El Punt, Regió 7 i El Segre. L’objectiu és avançar
en l’especialització en comunicació i periodisme
de proximitat en les titulacions de Periodisme,
Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Facultat
d’Empresa i Comunicació.
El 30 de novembre l’alcalde de Vic i la rectora de
la UVic van signar un conveni amb la ministra
de Vivenda, Beatriz Corredor, el conseller de
Medi Ambient, Francesc Baltasar i el conseller
d’Universitats i Empresa, Josep Huguet, per a la
promoció de 50 habitatges protegits destinats a
universitaris.
El 14 d’octubre es va signar a El Salvador, el conveni
entre la UVic i la Universidad de El Salvador, que
formalizava les relacions acadèmiques iniciades
l’any 2004 des de la Càtedra UNESCO Dones,
Desenvolupament i Cultures per fomentar l’intercanvi
i la transferència de coneixements, la recerca, i el
desenvolupament de projectes i iniciatives formatives
sobre dones, gènere i feminismes.
La rectora Assumpta Fargas i David Parcerisas,
president del Patronat de la Fundació Privada
Universitària EADA, van presentar el 10 de març
l’acord de col·laboració per a l’adscripció d’EADA a la
UVic. El conveni encetava una relació de col·laboració
que ha de permetre la impartició de títols oficials de
grau, màster universitari i doctorat per part d’EADA.
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Activitat SOCIOCULTURAL
Premis
• L’estudiant del grau en Biotecnologia Núria
Montserrat Ros i Rocher va obtenir la primera Beca
a l’Excel·lència Acadèmica de la UVic, atorgada
a l’estudiant de nou ingrés amb millor expedient
acadèmic. Hi podien accedir els estudiants nous
amb una qualificació igual a 9 o superior a les
Proves d’Accés a la Universitat, o bé de 9,5 en cas
d’accedir a la Universitat des de qualsevol via
diferent a les PAU. La beca consisteix en la gratuïtat
de l’import de la matrícula del primer curs.
• El 12 de juny va tenir lloc a l’Ajuntament de Torelló
l’acte de lliurament de la tercera edició de la Beca
Segimon Serrallonga d’ampliació d’estudis a
l’estranger, que va recaure en Alexis Bastardas per
dur a terme una ampliació d’estudis sobre lideratge
educatiu a la Universitat de Cambridge. La Beca la
convoca l’Ajuntament de Torelló amb la col·laboració
de l’Aula Segimon Serrallonga de la UVic.
• Pel juny va tenir lloc el lliurament dels diplomes al
Mèrit Esportiu 2010. Van recare en deu estudiants
per mèrits individuals (Andreu Marimon, Roger
Solé, Susagna Rodríguez, Judit Creixans, Sergi Vivet,
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Francesc Tugores, Oriol Ausiró, Àngel Maria López,
Laura Montoya, Núria Marin), l’equip de bàsquet
masculí que ha arribat als Campionats d’Espanya
Universitaris, i l’equip campió de la lliga interna de
futbol sala. També va obtenir diploma el professor
Marià Passarello en reconeixement a la seva tasca
de divulgació i foment del rugbi universitari.
• El 16 de juny, en l’acte d’inauguració la Universitat
d’Estiu es va retre un homenatge al Museu
Industrial del Ter de Manlleu per la seva trajectòria
en la innovació museística i pel seu esforç en la
recerca i la divulgació del patrimoni industrial,
natural i fluvial. L’encomi va anar a càrrec del
professor de l’Escola Politècnica Superior, Dr.
Joaquim Pla.
• El 22 de juny, va tenir lloc l’acte de lliurament de la
12ª edició dels Premis Universitat de Vic als millors
treballs de Recerca de Batxillerat. Es van premiar
un total de 25 treballs de recerca de 22 centres de
batxillerat diferents. El total de treballs presentats
en aquesta edició van ser 157, procedents de 96
centres de Catalunya, Andorra i les Illes Balears.
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Activitats dels estudiants
• El dijous 13 de maig va tenir lloc la Festa Major de
la Universitat de Vic, organitzada pels estudiants.
Va començar amb l’acte de reconeixement als
millors esportistes de la UVic. Després, Arcadi
Oliveras va impartir la xerrada “Aturem la crisi”. A
migdia hi va haver el dinar popular i el pregó de la
Festa Major. A la tarda es va fer una gimcana amb
un futbolí humà. L’Aula de Teatre de la UVic va oferir
un assaig obert de l’obra Pere. Al vespre hi va haver
un concert de final de festa.

• Pel maig els estudiants de la Facultat d’Empresa
i Comunicació van organitzar un lipdup per tal de
donar a conèixer la Universitat de Vic. Des que es
va penjar al YouTube el 25 de maig es va convertir
en un fenomen mediàtic de primera magnitud. Els
estudiants de la UVic van rebre un reconeixement
de Columbia Records, la discogràfica del grup Train,
en agraïment per la divulgació de la cançó Hey, Soul
Sister, base musical del lipdub de la UVic.

Activitats destacades de l’Oficina de Gestió Cultural
• El 25 de febrer es va presentar a l’Ajuntament de Vic
la Geografia literària. Comarques barcelonines, del
Dr. Llorenç Soldevila, primer volum d’una obra de
deu que posa a l’abast una vasta antologia de textos
vinculats al territori. L’obra es va presentar també a
la seu de l’Institut d’Estudis Catalans el 25 de març.
• El 18 d’abril va tenir lloc a la Biblioteca Dos Rius
de Torelló l’acte anual en memòria de Segimon
Serrallonga. Va consistir en la impartició de la
conferència “Segimon Serrallonga i Antoni Pous”,
a càrrec de Ramon Farrés, escriptor, traductor,
professor de la UAB i autor del llibre Antoni Pous.
L’obra essencial, i un recital de poesia mística.

les col·leccions de material referit a les arts
cinematogràfiques que han cedit algunes persones
de la comunitat universitària que, per raons
divereses, han anat recopilant al llarg del temps.
• L’Aula de Teatre de la Universitat de Vic (ATEUV) va
presentar el 17 de maig la seva darrera producció,
Pere, a la XV edició de la Mostra de Teatre
Universitari de la Xarxa Vives a Ceret. Basada en
la vida i l’obra de Pere Calders, Pere és un petit
homenatge a aquest escriptor, fruit d’un procés
de treball sobre l’espai, l’atmosfera i l’inconscient,
amb elements d’ironia, absurditat i màgia.

• Commemoració del 150è aniversari de L’origen de
les espècies, de Charles Darwin, amb una exposició
itinerant per les escoles, i una conferència.
L’exposició “Darwin: 150 anys de L’origen de les
espècies” es va poder visitar al vestíbul de l’edifici
Torre dels Frares del 3 al 16 de novembre.
• Durant l’abril es va poder visitar a la UVic l’exposició
“El concepte d’infantesa en l’obra de Lola Anglada”.
La mostra presentava llibres i dibuixos d’una de les
millors il·lustradores catalanes de tots els temps.
• Durant tot el maig es va poder veure la 6a Mostra
d’Arts de la Universitat de Vic, que enguany
es dedicava al cinema, i més concretament, a
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http://canal.uvic.cat

Edició: Servei de Publicacios de la Universitat de Vic
Disseny: Eumogràfic. Fotografies: Servei d’Audiovisuals
Impressió: Novoprint D.L.: B-38.664-2010

