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Benvingut/da al nostre equip!

Aquest manual1 té la voluntat d’acompanyar-te en la teva integració al Campus Vic, tant si 
formes part de l’equip de personal docent i investigador (PDI) com del personal d’adminis-
tració i serveis (PAS).

LA UNIVERSITAT DE VIC -  UNIVERSITAT CENTRAL 
DE CATALUNYA

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya és una universitat de naturalesa 
pública i de gestió privada que desplega la seva activitat de servei públic en els àmbits de 
la docència, la recerca i la transferència del coneixement en els camps que li són propis.

Té com a missió ser un motor de coneixement i d’innovació al servei del territori i amb 
vocació internacional. Se centra en l’atenció a l’estudiant i a la seva formació global per 
aconseguir que els futurs titulats incorporin els valors de la creativitat individual, el rigor 
professional i el compromís social. A partir de l’arrelament i de la proximitat al territori, la 
UVic-UCC estableix vincles amb l’entorn i es compromet amb el progrés cultural, social i 
econòmic del país.

LA FUNDACIÓ
UNIVERSITÀRIA BALMES

La Fundació Universitària Balmes és l’ens titular de la Universitat de Vic - Universitat Cen-
tral de Catalunya. El Patronat de la FUB el conformen tres representants de la Generalitat 
de Catalunya, setze del món municipal, dotze de la societat civil i d’entitats vinculades, i 
tres representants de la mateixa universitat. Aquest sistema propi de control públic i ges-
tió privada facilita un model de governança eficient, responsable i àgil.

La Fundació Universitària Balmes, entitat titular de la Universitat de Vic i la Fundació Uni-
versitària del Bages, que imparteix estudis universitaris a Manresa, es van federar el gener 
de 2014 per crear la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya amb dos campus, 
UVic i UManresa.

1 Trobaràs la versió online dels continguts enllaçats a: www.uvic.cat/gestio-del-talent/manual-acollida

PRESENTACIÓ
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La UVic-UCC considera com a valors principals de la seva activitat:

· La dimensió humana

· El tracte directe i de proximitat amb l’alumnat

· La innovació, creativitat i emprenedoria

· La capacitat de resposta àgil a les necessitats de l’entorn

·  La transversalitat i sinergies entre àmbits de coneixement, tant internes com amb 
altres institucions del territori

· El rigor, qualitat i excel·lència en docència, recerca i transferència de coneixement

·  La transparència i facilitació de l’accés universal a la informació sobre el rendiment 
de comptes a la societat

· La internacionalització

MISSIÓ I VALORS 
DE LA UVIC-UCC
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PATRONAT DE LA FUNDACIÓ
UNIVERSITÀRIA BALMES

El Patronat de la Fundació Universitària Balmes, entitat titular de la UVic-UCC, és l’òrgan 
màxim de govern de la Universitat. La FUB, constituïda el 9 de gener de 1985, té la finalitat 
de promoure el planejament, l’orientació, la creació i el desenvolupament d’estudis univer-
sitaris i estudis superiors. El Patronat, presidit per l’alcalde/alcaldessa de Vic, s’estructura 
en els òrgans següents: el Ple del Patronat, la Comissió Executiva i la Comissió Permanent.

Més informació: www.uvic.cat/fundacio-universitaria-balmes

JUNTA DE 
RECTORAT

La Junta de Rectorat és l’òrgan que assisteix el rector/a en les responsabilitats de govern 
i gestió de la Universitat. Juntament amb el rector/a, formen part de la Junta de Rectorat 
els vicerectors/es, el/la gerent i el/la secretari/ària general.

Més informació: www.uvic.cat/junta-de-rectorat

CONSELL DE 
GOVERN

El Consell de Govern és l’òrgan col·legiat de govern que estableix les línies estratègiques 
i de programació de la Universitat i les directrius i procediments per a la seva aplicació 
en els àmbits d’organització dels ensenyaments, recerca i transferència de coneixement, 
recursos humans i econòmics. El Consell de Govern de la Universitat i tots els seus mem-
bres actuen d’acord amb les directrius del Patronat de la FUB i les Normes d’Organització 
i Funcionament.

Més informació: www.uvic.cat/consell-de-govern

ÒRGANS 
DE GOVERN
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CONSELL DE 
DIRECCIÓ

El Consell de Direcció és l’òrgan de govern col·legiat de direcció i execució de les qüestions 
econòmiques i de direcció estratègica. El Consell de Direcció de la Universitat i tots els 
seus membres actuen d’acord amb les directrius del Patronat de la FUB i les Normes d’Or-
ganització i Funcionament.

Més informació: www.uvic.cat/consell-de-direccio

CLAUSTRE 

El Claustre és l’òrgan de debat i participació sobre les línies generals d’actuació acadèmica 
de la Universitat. Presidit pel rector/a, té com a objectiu principal assegurar la informació 
i la implicació del conjunt de membres de la Universitat en el seu procés de desenvolupa-
ment.

Més informació: www.uvic.cat/claustre

CONSELL 
D’ESTUDIANTS

El Consell d’Estudiants és l’òrgan col·legiat de representació i deliberació dels estudiants 
en els diferents àmbits de la vida universitària.

SINDICATURA 
DE GREUGES

La Sindicatura de Greuges de la UVic-UCC és l’òrgan encarregat de vetllar pels drets i les 
llibertats de l’alumnat, el professorat, el personal investigador i el personal d’administra-
ció i serveis davant les actuacions dels diferents òrgans i serveis universitaris, i d’exercir 
una activitat informativa permanent sobre el funcionament de la Universitat.

Més informació: www.uvic.cat/sindic-de-greuges
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Fundació Universitària Balmes

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Presidenta
Anna Erra

PATRONAT

ÒRGANS DE GOVERN

ÒRGANS DE GOVERN

ÒRGANS CONSULTIUS

Director general
Joan Turró

Comissió executiva Comissió permanent

Comissions estratègiques

Secretari general (no patró)
Josep Tarradellas

Rector
Jordi Montaña

Director general
Joan Turró

Consell de Govern de la 
Universitat

Junta de Rectorat

Consell de Direcció de la 
Universitat

Secretària general
M. Àngels Crusellas

Gerent
Marc Mussons

Vicerectors
Cristina Vaqué 
Vicerectora d’Ordenació Acadèmica 
Anna Ramon 
Vicerectora de Professorat
Jordi Villà
Vicerector de Recerca i Transferència de 
Coneixement
Joan Masnou
Vicerector de Relacions Internacionals i 
Formació Contínua
Sílvia Mas
Vicerectora Campus UManresa

Consell Consultiu

Consell de Mecenatge
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 · Institucionals
 · Responsabilitat social a la UVic-UCC/FUB
 · Organització
 · Funcionament
 · Estudiants
 · Personal docent i investigador i al personal 

d’administració i serveis:
 - Conveni col·lectiu
 - Reglament de bones pràctiques del perso-
nal de la FUB / UVic-UCC

 - Carrera professional del personal docent i 
investigador

 - Criteris d’avaluació de currículums del PDI 
per a convocatòries internes de la UVic-
UCC

 - Assistents en formació. Normativa espe-
cífica d’ajuts d’estudi i remuneració de 
docència

 - Normativa professor visitant
 - Normativa de professor emèrit de la UVic-
UCC

 - Pla d’orientació i acció tutorial
 - Normativa d’acreditació del coneixement 
lingüístic del PDI i del PAS en els processos 
d’accés i selecció

 - Protocol de viatges de la FUB / UVic-UCC
 · Recerca:

 - Codi de bones pràctiques en recerca de la 
UVic-UCC

 - Reglament del Comitè d’Ètica de la Recerca

 - Normativa sobre propietat intel·lectual i 
industrial de la UVic-UCC

 - Reglament per a la creació i funcionament 
dels CERT i de les càtedres de la UVic-UCC

 - Normativa de grups de recerca reconeguts 
de la UVic-UCC

 - Normativa de dedicació en recerca del PDI
 - Normes per a la signatura de publicacions 
científiques del professorat de la UVic-UCC

 - Regulació de la doble afiliació d’investiga-
dors per a projectes concrets

 - Política d’incentivació en la participació 
d’activitats d’R+D i el sistema d’incentius 
per a l’activitat investigadora

 - Reglament d’execució dels marges de 
transferència de coneixement de la part 
dels overheads en els quals l’investigador 
principal no està adscrit a cap CERT

 - Procediment d’activitats congressuals
 - Procediment per a la sol·licitud d’avals 
científics de la UVic-UCC

 - Protocol d’acceptació, assignació i desen-
volupament d’estades de recerca per a 
alumnes de Batxillerat

Les normatives i reglaments d'organització 
interna del personal de la UVic-UCC es poden 
trobar al Campus Virtual > Comunitat >  
Institució

NORMATIVES 
I REGLAMENTS
DE LA UVIC-UCC

Les normatives i reglaments de la UVic-UCC es poden trobar a  
www.uvic.cat/gestio-del-talent/normatives  
i s’agrupen en els àmbits següents:
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L’Apunt 
Blog informatiu de la UVic-UCC

mon.uvic.cat/lapunt
 
Recull de premsa de la UVic  
Servei de clipping de notícies de la UVic. Cal 
donar-se d’alta sol·licitant-ho a premsa@uvic.cat
 
Correu electrònic i extensions telefòniques  
de la UVic

Campus Virtual > Directori
 
Butlletí de l’Escola de Doctorat
Butlletí setmanal adreçat a estudiants de 
doctorat amb les activitats formatives, beques, 
ajuts i activitats més destacades que han dut a 
terme els doctorands.
Cal donar-se d’alta sol·licitant-ho a 
oficinadoctorat@uvic.cat
 
Butlletí de la recerca 
Butlletí setmanal sobre els resultats de la 
recerca, l’agenda d’activitats i les convocatòries 
competitives actives

http://butlletirecerca.uvic.cat           
 
NEXE 
Canal de comunicació institucional  
FUB-UVic-UCC

www.youtube.com/UniversitatdeVic
 
Portal URecerca 
Mostra els resultats de producció científica  
de la comunitat UVic-UCC

http://urecerca.uvic.cat
 
Portal UAcadèmic
Accés a l’espai de gestió acadèmica universitària 
en línia de la UVic-UCC

http://uacademic.uvic.cat

UVicRadio

https://www.uvic.cat/radio
 
UVic Life news
Butlletí quinzenal adreçat als membres de la 
comunitat amb les activitats de la UVic Life, ciutat 
i territori. Cal donar-se d’alta sol·licitant-ho a 
uhub@uvic.cat
 
Xarxes socials institucionals

Facebook /universitatdevic

Twitter @uvic_news i @uviclife

Linkedin /company/universitat-de-vic

Instagram @universitatdevic

Youtube /universitatdevic

Pinterest /univic

Flickr /photos/universitatdevic
 
Altres xarxes socials UVic

www.uvic.cat/canals-socials
 
Web institucional

www.uvic.cat
 
Altres webs oficials

www.uvic-ucc.cat
www.umedicina.cat
 
Blogs i webs de centres, estudis, grups de 
recerca i esdeveniments, entre d’altres

http://mon.uvic.cat/espais-uvic/
 
Guia d’usos i estil de les xarxes socials i blogs  
de la UVic

Campus Virtual > Comunitat > Màrqueting > 
Blogs i Xarxes Socials UVic > Guia d’usos i estils

CANALS DE 
COMUNICACIÓ
CORPORATIVA
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CARNET UVIC

El carnet UVic, del campus Vic, t’identifica com 
a membre de la comunitat universitària. Amb el 
carnet UVic gaudiràs d’avantatges i descomptes 
en activitats culturals, descomptes U-Vals, i 
podràs accedir als serveis de la UVic, com ara la 
Biblioteca o U-Media. Un cop hagis publicat la 
teva foto al campus virtual, el podràs sol·licitar a 
l’Àrea de Gestió del Talent i recollir-lo a l’UHub.

Més informació: www.uvic.cat/uhub/carnet-uvic

UHUB. SERVEI A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA 

Contacte: uhub@uvic.cat
Tel.: (+34) 938 815 511
Localització: Campus Miramarges. Edifici F
· www.uvic.cat/uhub

Transport

Compartir cotxe: et dona accés a una base de dades (Plataforma Fes e-dit) amb 
contactes de la UVic per compartir trajectes amb altres membres de la comunitat.  Per 
poder accedir a la borsa de transport has d’entrar al Campus Virtual > UHub > Transport

Aparcament al campus (zona taronja): la comunitat universitària de la UVic pot aparcar 
a la zona taronja, situada al C/ Miramarges, durant 7 hores per només 1€ comprant 
l’adhesiu a l’UHub (1€), a partir de l’1 de setembre. Aquest adhesiu, que val per un curs 
acadèmic, s’haurà d’enganxar al vidre frontal del cotxe i s’haurà de retirar un tiquet. 
L’import d’un euro equival a 7 hores. Però també es pot introduir un import menor.

SERVEIS A LA 
COMUNITAT
UNIVERSITÀRIA

Com a treballador/a de la UVic pots beneficiar-te de:
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Activitat cultural i artística

L’UHub compta amb una Oficina de Gestió Cultural a través de la qual es gestionen 
els espais d’exposició del campus. També organitza trimestralment un club de lectura, 
participa en l’organització de les activitats de l’Ateneu de Vic, la Fira de l’Intercanvi de 
Llibres i la Plataforma Cultural de la Universitat d’Estiu, així com en el recital de nadales, 
el concurs fotogràfic o l’excursió de la UVic i participar en el programa cultural FemUVic-
UCC Territori i del projecte Horitzó Àsia.

La UVic-UCC compta amb nombroses activitats d’expressió personal desenvolupades per 
membres de la comunitat universitària a través de diversos col·lectius: Aula de Teatre, 
Orquestra Inclusiva, Coral, Consell d’Estudiants, Emboirats (castellers), Lliga de Debat i 
Aula de la Gent Gran.

Activitat esportiva

El Servei d’Esports de la UVic contribueix a la formació integral de la comunitat 
universitària oferint activitats esportives, saludables i de lleure complementàries a 
l’àmbit acadèmic, amb l’objectiu de millorar la salut, les relacions interpersonals i la 
qualitat de vida.

Amb el carnet d’esports tens accés a diverses instal·lacions esportives de Vic i rodalies. 

Més informació: www.uvic.cat/carnet-esports

Activitats de campus

Descomptes U-Vals: la plataforma U-Vals és una iniciativa per gaudir de descomptes i 
avantatges dirigida exclusivament a la comunitat universitària de la UVic. Hi són inclosos 
també els socis d’UVic Alumni i els membres de l’Aula de la Gent Gran.

Per gaudir d’aquests descomptes només cal disposar del carnet UVic i ensenyar-lo a 
l’establiment. El carnet es pot recollir al Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària.
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Activitats UViclife: en aquest apartat s’hi recullen les activitats complementàries a les 
que s’organitzen a la UVic, classificades per tipologia. Pots trobar-hi cursos de temàtica 
diversa (impartits a la Universitat o en instal·lacions i institucions externes), un apartat 
de concursos, informació sobre les accions de caire solidari i cooperatiu, activitats 
relacionades amb efemèrides anuals (Dia del Voluntariat, Dia Mundial de l’Alimentació, 
Dia de la Gent Gran, Dia Internacional per a l’Eradicació de la Violència vers les Dones...) i 
també les accions de dinamització que tenen lloc en els Campus UVic com, per exemple, 
l’UVic Campus Market.

Voluntariat: UHub, Servei a la Comunitat Universitària informa i ofereix poder realitzar 
activitats relacionades amb el voluntariat i la solidaritat. Podràs col·laborar amb escoles 
i centres per a persones amb diversitat funcional, fer acompanyaments i tutories a 
estudiants de mobilitat internacional, compartir experiències i ensenyar idiomes a 
persones de la tercera edat, o ser membre actiu de les iniciatives de la Universitat, entre 
altres

 

ESCOLA IDIOMES

Contacte: idiomes@uvic.cat
Tel.: (+34) 938 815 517
Localització: C. Perot Rocaguinarda, 17
· www.uvic.cat/idiomes

El personal de la UVic pot gaudir d’avantatges en la matrícula dels cursos d’idiomes –
anglès, francès, italià, alemany o xinès. Cal tenir en compte que són cursos d’una durada 
d’un any acadèmic i que, per obtenir una qualificació final i un certificat de la UVic-UCC, 
cal fer totes les tasques i exàmens de manera satisfactòria.
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AJUTS D’ESTUDI

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya ofereix beques al personal que 
hi treballa, ja sigui docent o professional de serveis, i als fills/es a càrrec seu la primera 
vegada que es matriculin a cadascuna de les activitats del programa de formació. Els 
imports i regulació d’aquests ajuts seran els següents:

 

Activitat / Ajuts
Professor/a 

amb dedicació 
completa

PAS amb 
dedicació a 

temps complet

Titulacions oficials de grau, màster i doctorat 100% 100%

Escola d’Idiomes 70% 70%

Màsters, postraus i cursos d’extensió univesitària 75% 75%

Universitat d’Estiu 75% 75%

 

El personal de la UVic-UCC a temps parcial tindrà dret a aquests ajuts en proporció a la 
jornada a temps complet. Per poder aplicar l’ajut, el personal ha de tenir una antiguitat 
mínima d’un any.
En un entorn cada vegada més exigent i canviant el coneixement ha esdevingut un factor 
decisiu d’adaptabilitat al món laboral. D’aquesta manera, la formació s’ha convertit en 
una activitat que es prolonga al llarg de tota la vida. Ja sigui per actualitzar coneixements 
o bé adquirir un grau més elevat d’especialització. I això també és vàlid per la nostra 
Universitat. És per aquest motiu que s’ofereix aquest tipus d’ajuts que han de revertir en 
la millora del teu desenvolupament professional.

Més informació a l’article 26 (Ajuts d’estudi II) del Conveni col·lectiu de la UVic-UCC (Campus Virtual > 

Comunitat > Gestió del talent)

VIGILÀNCIA DE LA SALUT
I SERVEI MÈDIC

Tot el personal té dret a una vigilància periòdica del seu estat de salut en funció dels 
riscos inherents al lloc de treball. Els exàmens de salut són de caràcter voluntari i sense 
cost per al treballador/a. Es garanteix el dret a la intimitat i a la dignitat de la persona 
del treballador i la confidencialitat de tota la informació relacionada amb el seu estat de 
salut.
La UVic-UCC posa a disposició de tot el seu personal un Servei Mèdic per atendre 
consultes puntuals dels seus treballadors i treballadores. Anualment, el Servei Mèdic 
desplega la campanya de vacunació antigripal a la qual es pot acollir tot el seu personal.

Més informació als articles 31 (Vigilància de la Salut) i 32 (Servei Mèdic) (Ajuts d’estudi II) del Conveni 
col·lectiu de la UVic-UCC (Campus Virtual > Comunitat > Gestió del talent)
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LA UVIC
I EL TERRITORI

DOCÈNCIA

El model de formació de la UVic-UCC garanteix el creixement personal i la plena 
professionalització dels seus titulats amb aprenentatges personalitzats a través d’un 
acompanyament al llarg de tot l’itinerari formatiu que articula un veritable treball d’equip,  
tant dels docents com del conjunt de la comunitat universitària.

UVic UManresa Campus Professional UVic-
UCC

•  Facultat d’Educació, 
Traducció i Ciències Humanes

•  Facultat d’Empresa i 
Comunicació

•  Facultat de Ciències de la 
Salut i el Benestar

•  Facultat de Ciències i 
Tecnologia

•  Escola de Doctorat

•  Facultat de Ciències  
de la Salut

•  Facultat de Ciències Socials

•  lndústries Agroalmentàries - 
Centre Kreas (Olot)

•  Tecnologia i Comunicació - 
Centre Teknós (Vic)

• Facultat de Medicina

 

Centres adscrits (Barcelona)

• BAU, Centre Universitari de Disseny

• EADA, Escola d’ Alta Direcció i Administració

•  ESERP - The Barcelona School of Business and Social Science

UGranollers

•  Subseu de la Facultat d’Empresa i Comunicació

• Subseu del Centre Teknós

Àrees i serveis de suport a la gestió acadèmica

•  Àrea de Gestió Acadèmica   •  Secretaries de facultat
•  Oficina Tècnica del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica • Diversity
•  Unitat de Suport a la Docència   • Servei de Carreres Professionals
• Oficina Tècnica de Centres Adscrits i Vinculats
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RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT

El model de generació i transmissió del coneixement a la UVic-UCC es basa en la 
transversalitat com a fonament i la concurrència com a objectiu, cercant sinergies dins i 
fora de la institució per posicionar-la com a referència en el territori.

Centres de Recerca i Transferència  
de Coneixement

Càtedres

• Centre d’Estudis Sanitaris i Socials (CESS)
•  Centre d’Estudis lnterdisciplinaris de Gènere 

(CEIG)
•  Centre Tecnològic Biodiversitat, Ecologia, 

Tecnologia i Gestió Ambiental (CT BETA) - 
Centre TECNIO

•  Centre d’Estudis en Esport i Activitat Físca 
(CEEAF)

•  Càtedra de Cures Pal·Iiatives (CESS)
•  Càtedra de Serveis Socials (CESS)
•  Càtedra de TIC i Salut (CESS)
•  Càtedra de Bioètica (CESS)
•  Càtedra UNESCO - Dones, Desenvolupament i 

Cultures (CElD)
•  Càtedra de la Sida i Malalties Relacionades
•  Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar (CT BETA)
•  Càtedra d’Agroecologia i Sistemes Alimentaris  

(CT BETA)
•  Càtedra d’lnnovació i Gestió en Serveis de 

Salut (CESS)
•  Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris (CVEL)

Àrees i serveis de suport a la recerca i transferència de coneixement

•  Oficina Tècnica de Recerca i Transferència de Coneixement  • Oficina de Doctorat 
• Unitat d’Emprenedoria    • Biblioteca

Grups de Recerca

Ciències Experimentals
• Bioinformàtica i Estadística Mèdica (BEM)
•  Biodiversitat, Ecologia, Tecnologia i Gestió 

Ambiental (BETA)
•  Mecatrònica i Modelització Aplicada a la 

Tecnologia de Materials (MECAMAT)
•  Tractament de Dades i Senyals (TDS)
• Esport i Activitat Física (GREAF)

Ciències Humanes
• Aprenentatge i Comunicació (GRAC)
•  Estudis de Gènere: Traducció, Literatura, 

Història i Comunicació (GETLIHC)
•  Textos Literaris Contemporanis: Estudi, Edició 

i Traducció (TEXLICO)

Ciències Mèdiques i de la Salut
•  Sport Performance Analysis Research Group 

(SPARG)
•  Salut Mental i lnnovació Social (SaMIS)  

(CHV/UVic-UCC)

• Alimentació, Salut i Benestar (GRASB)
• Psicologia Clínica i Neurociència (PCN)
•  Methodoloy, Methods, Models and Health and 

Social Outcomes (M30)
•Reparació i Regeneració Tissular (TR2Lab)

Ciències Socials
• Atenció a la Diversitat (GRAD)
• Data Analysis and Modeling (DAM)
• Educació Física (GREF)
• Educació, Llenguage i Literatura (GRELL)
• Emprèn
• Recerca Educativa (GREUV)
•  Traducció Audiovisual, Comunicació i Territori 

(TRACTE)
• Coneixement i Didàctica (CODI)
• Konekto
•  Societats. Polítiques i Comunitats Inclusives 

(SoPCI)
•  Laboratori de Mitjans lnteractius UVic (LMI_

UVic)



16# MANUAL DE BENVINGUDA PERSONAL DE NOVA INCORPORACIÓ

ÀREES I SERVEIS TRANSVERSALS

Atenció a la comunitat universitària Gestió Universitària

•  Biblioteca 

• Secretaries de Facultat

•  UHub, Servei a la Comunitat 
Universitària

• Àrea de Relacions Internacionals

• Servei de Carreres Professionals

• Serveis Lingüístics

• Escola d’Idiomes

•  Unitat d’Emprenedoria

• Àrea de Gestió del Talent
•  Àrea de les Tecnologies Digitals d’Informació i Comunicació
•  Àrea de Qualitat
•  Àrea de Comunicació Corporativa i Relacions Institucionals
•  Àrea de Gestió Econòmica
•  Àrea de Projectes Estratègics i Auditoria Interna
•  Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals
•  Àrea de Màrqueting
•  Oficina Tècnica de Secretaria General
•  Servei de Gestió Documental, Arxiu i Registre de la UVic-UCC
•  U_Mèdia

Més informació de les àrees i serveis: www.uvic.cat/gestio-del-talent/arees-serveis

CENTRES DE SUPORT

Centre d'Innovació i Formació en Educació (CIFE)
És un centre adscrit al Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica a través del qual es promou 
la innovació en la docència i la formació del professorat de la UVic. Dissenya les propos-
tes formatives derivades tant de les pròpies necessitats i/o demandes del PDI i PAS i 
serveis, com de les línies estratègiques de les diferents facultats, escoles, vicerectorats 
i les àrees i serveis de la UVic. El CIFE també dona resposta a la necessitat de disposar 
d’un centre d’innovació educativa i de formació amb funcions relatives a la formació del 
professorat i d’altres professionals de l’educació i de l’àmbit sociocomunitari. D’aquesta 
manera, a través d’acords de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya com amb les diferents entitats i institucions educatives i els 
diferents ajuntaments, de manera anual ofereix propostes de formació oberta a tots els 
professionals del territori.

Més informació: www.uvic.cat/centres-innovacio-i-formacio-en-educacio

Centre Internacional de Formació Contínua (CIFC) 
L’objectiu del Centre Internacional de Formació Contínua (CIFC) és generar una oferta de 
formació contínua sostenible, adequada a les necessitats de l’entorn, amb forta projecció 
internacional en els àmbits de clar lideratge acadèmic i coherent amb les diferents àrees 
de coneixement de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). 
Des del CIFC es gestiona i coordina l’oferta formativa de cursos, màsters i postgraus de la 
nostra Universitat, per contribuir a la formació dels professionals qualificats que reque-
reix el conjunt de la societat, més enllà dels estudis de grau. La nostra oferta formativa 
està oberta a tota la comunitat universitària. Pots consultar-ne les condicions a l’apartat 
Ajuts a l’Estudi. 

Més informació: www.uvic.cat/formacio-continua/ca/centre-internacional-de-formacio-continua
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UBICACIÓ DELS CAMPUS

1.  Campus de Miramarges 
Carrer de la Sagrada Família, 7 

2.  Masia de la Torre dels Frares 
Carrer d’en Perot Rocaguinarda, 17 

3.  Campus de la Torre dels Frares 
Carrer de la Laura, 13 

4.  Casa de Convalescència 
Carrer del Dr. Junyent, 1 

5.  La Farinera 
Carrer del Bisbe Morgades, 15 

6.  Campus de la zona esportiva 
Avinguda Antoni Vilà Canyellas 

7.  Can Baumann 
Carretera de Roda, 70
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UBICACIÓ
DELS CAMPUS

1. Campus de Miramarges
Carrer de la Sagrada Família, 7 

2. Masia de la Torre dels Frares
Carrer d’en Perot Rocaguinarda, 17 

3. Campus de la Torre dels 
Frares
Carrer de la Laura, 13 

4. Casa de Convalescència
Carrer del Dr. Junyent, 1 

5. La Farinera
Carrer del Bisbe Morgades, 15 

6. Campus de la Zona esportiva
Avinguda Antoni Vilà Canyellas 

7. Can Baumann
Carretera de Roda, 70 
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Masia Torre dels Frares:
Fundació Universitària Balmes (FUB), Unitat de 
Suport a la Docència (USD), Àrea de Qualitat, Eumo 
Editorial, Escola d’Idiomes, CEIG, Sala Segimon 
Serrallonga, Càtedra UNESCO, Centre d’Innovació i 
Formació en Educació (CIFE)

Edifici Torre dels Frares:
Planta 2
Facultat de Ciències i Tecnologia (FCT) i Laboratoris
Planta 1
Aules d’Informàtica, laboratoris Facultat de Ciències 
i Tecnologia
Planta 0
Recepció, Biblioteca Ricard Torrents, laboratori de 
Psicologia
Planta -1
Aula Magna, Planta Pilot, Aules d’Informàtica, 
CTBETA

Campus Torre dels Frares 

Campus Miramarges 

C.   Facultat d’Educació, Traducció i Ciències 
Humanes (FETCH)

  Sala d’actes Mercè Torrents
  Laboratoris de Fisioteràpia

D.   Biblioteca Ricard Torrents
  Serveis Lingüístics i Aula d’Autoaprenentage
  Aules d’estudi. Aula de música

E.  Departaments

F.   Facultat d’Empresa i Comunicació (FEC)
  Recepció principal
  Àrea de Gestió Acadèmica
  Àrea d’Estudiants
  Àrea de Màrqueting
  Àrea de Relacions Internacionals
 Centre Internacional de Formació Contínua
 Gimnàs 
 UHub. Servei a la Comunitat Universitària
 UMedia

G.   O ficina Tècnica del Vicerectorat d’Ordenació
 Acadèmica
  Oficina Tècnica de la Secretaria General
  Xarxa Custòdia del Territori (XCT)

H.   Jardí Miquel Martí i Pol

I.   Centre d’Estudis Sanitaris i Socials (CESS)
  Dixit Vic. Centre de Doc. de Serveis Socials
  Sírius Vic. Centre per a l’Autonomia Personal 

C
arrer de M

iquel M
artí i Pol

Carrer de la Sagrada Família

≥

≥

≥

C
ar

re
r d

e 
M

ir
am

ar
ge

s

I

H

A.  Rectorat

B.   Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar (FCSB)
  Àrea de les TIC
 Aules d’informàtica
  Espai d’exposicions
 Centre de Simulació en Entorns Clínics
  Aula d’expressions. Platós
  Laboratori del gust
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Consultori i laboratori de l’esforç
Aules docents
Espai de treball per al professorat

P0
UVic Alumni / Carreres Professionals
Mòduls empreses
Espais per a grups de recerca
Recepció principal
Creacció. Direcció executiva

P1
UVic. OTRI, Oficina Tècnica de
Recerca i Transferència de Coneixement
UVic. Escola de Doctorat
UVic. Comunicació i Mecenatge
Unitat d’Emprenedoria
Espais per a grups de recerca
Institut Català de l’Economia Verda
Aules de formació
Sala dels Mecenes
Seu institucional

P2
Espai de treball compartit (coworking)
Espai obert / Networking 

Campus Esportiu

Campus Casa de Convalescència

C. Dr. Antoni Vilà i Cañellas

Carrer Doctor Junyent

Carre
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ant P
ere
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bla de l’H
ospital

Pistes d’atletisme
Club Atlètic Vic
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El personal docent i investigador i el personal d’administració i serveis en règim de 
contracte de treball, que presten serveis a la Universitat de Vic - Universitat Central de 
Catalunya, de titularitat de la FUBalmes, es regeixen pel II Conveni col·lectiu de la  
UVic-UCC (Campus virtual > Comunitat > Gestió del talent)

PERSONAL DOCENT 
I INVESTIGADOR

Àrea de Gestió del Talent •  Recepció i benvinguda per part de la persona responsable de la 
Unitat de Polítiques de l’Àrea de Gestió del Talent.

•  Carnet UVic, campus virtual, portal del treballador i signatura del 
contracte.

•  Presentació al/la director/a de departament.

            
Director/a de departament • Recepció i benvinguda per part del/la director/a de departament.

•  Presentació al/la degà/ana, cap d’estudis, coordinador/a de 
titulació, membres del Consell de Direcció, Secretaria de la Facultat 
i mentor/a.

• Presentació al claustre de la Facultat.
•  Ubicació al departament corresponent i presentació dels com-

panys/es.

            
Mentor/a •  Recepció i benvinguda per part del/la mentor/a

•  Visita a les instal·lacions de la Facultat.
•  Visita a les instal·lacions de la UVic-UCC.
•  Presentació als diferents departaments i àrees o serveis 

relacionats
•  Acompanyament al dia a dia de la universitat.

            
Benvinguda institucional i càpsula formativa

La Facultat informarà de les seves especificitats amb cada nova incorporació.

COMENÇAR A 
LA UVIC-UCC
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PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ 
I SERVEIS

Àrea de Gestió del Talent •  Recepció i benvinguda per part de la persona responsable de la 
Unitat de Polítiques de l’Àrea de Gestió del Talent.

•  Carnet UVic, portal del treballador i signatura del contracte.
•  Presentació al/la director/a de l’àrea o servei.

            
Director/a de l’àrea o servei • Recepció i benvinguda per part del/la director/a de l’àrea o servei.

•  Ubicació a l’àrea o servei corresponent i presentació dels 
companys/es.

•  Presentació al/la mentor/a.

            
Mentor/a •  Recepció i benvinguda per part del/la mentor/a

•  Visita a les instal·lacions de l’àrea o servei.
•  Visita a les instal·lacions de la UVic-UCC.
•  Presentació als diferents departaments i àrees o serveis 

relacionats
•  Acompanyament al dia a dia de la universitat.

            
Benvinguda institucional i càpsula formativa

El centre, àrea o servei corresponent informarà de les seves especificitats amb cada nova 
incorporació.

SECRETARIA 
DE LA FACULTAT

La secretaria de facultat és la responsable de gestionar i administrar, de manera àgil 
i eficaç, tots els processos administratius que afavoreixin i incideixin en el correcte 
desenvolupament de l’activitat acadèmica de la Facultat, amb l’objectiu de facilitar als 
estudiants, PDI, PAS i Deganat, un servei/suport que garanteixi el bon funcionament del 
centre.

CAMPUS VIRTUAL 
I SERVEIS TIC

Com a personal de la UVic tens accés a diferents serveis necessaris per al teu dia a dia a 
la Universitat. Per accedir a la majoria d’ells et cal un compte d’usuari que és personal i 
intransferible. En el moment que et donem d’alta rebràs un correu electrònic al teu correu 
personal amb les credencials del compte (nom d’usuari UVic i clau) que et facilitaran 
l’accés a aquests serveis. Els principals serveis als quals tens accés són:
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Campus Virtual
És la intranet principal de la UVic. Hi trobaràs informacions generals de la Universitat, 
podràs accedir a serveis com el correu electrònic, la biblioteca digital i a aplicacions con-
cretes i espais col·laboratius de docència (aules virtuals) i grups de treball, entre altres.

Servei d’impressió
Aquest servei redueix el consum energètic i l’impacte mediambiental. És un sistema 
ràpid que, a part d’imprimir, escaneja i fotocopia. Et permet enviar els documents des de 
qualsevol dispositiu connectat a internet i recollir la impressió en qualsevol de les im-
pressores que trobaràs repartides als diferents campus UVic

Wi-Fi Eduroam
És la Wi-Fi principal de la UVic i té cobertura a tots els campus.

Office 365 
Servei al núvol que et dona accés a la suite Microsoft Office en la seva totalitat.
- Accés als ordinadors de despatxos i aules docents

Més informació: http://mon.uvic.cat/ajutcampus/serveis-ticcampus-virtual-com-accedir-hi/

UNITAT DE SUPORT A LA DOCÈNCIA

La Unitat de Suport a la Docència (USD) aporta al professorat l’ajuda necessària per 
respondre als reptes del canvi tecnològic i pedagògic dels nous paradigmes educatius 
i de les noves exigències socials. Fa possible la creació i realització de propostes 
pedagògiques atractives i de qualitat, més flexibles i riques, responent a la diversitat 
d’estudiants. Aquest canvi de model ha de fer realitat la millora constant de la docència 
presencial amb activitats de participació en línia i imbricació en les xarxes socials de les 
àrees professionals relacionades amb els estudis, i també ha de fer possible la creació de 
noves propostes en línia, semipresencials i MOOC.

Per fer això, la USD treballa en coordinació amb totes les altres unitats de la UVic-UCC, 
molt especialment amb l’Àrea TIC, UMèdia, la Biblioteca, el CIFE i els centres docents.

T’ofereix recursos i formació a mida i assessorament individual i grupal per treure el 
màxim profit de les aules Moodle.

Més informació: http://mon.uvic.cat/usd/
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DIVERSITY, TRANSFORMACIÓ 
DIGITAL DE LA UVIC-UCC

Diversity és el projecte i la marca de transformació digital de la UVic-UCC, una iniciativa 
que abasta tots els camps d’acció universitària: la formació, la gestió i els serveis a la 
comunitat universitària. Aquest projecte ja ha liderat èxits notables, com ara durant l’any 
2016 la campanya de reconeixement al creador de Moodle, la plataforma d’aprenentatge 
més important del món, Martin Dougiamas, doctor honoris causa de la UVic-UCC, i la 
presentació dels nostres primers Massive Open Online Courses (MOOC), amb més de 
10.000 participants d’arreu del món.

Més informació: http://mon.uvic.cat/diversity/projecte-diversity/

OFICINA TÈCNICA DE RECERCA 
I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT

Des de l’Oficina Tècnica de Recerca i Transferència de Coneixement (OTRI) t’enviaran un 
correu electrònic per convidar-te a visitar i conèixer el servei, ubicat a la primera planta de 
Casa Convalescència. Et rebrà la direcció de l’OTRI, que et presentarà la carta de serveis 
i l’equip tècnic i et farà una introducció a l’estructura de recerca de la institució i a la 
normativa interna que regula l’activitat R+D, així com els portals URecerca i UDivulga.

També et rebrà el gestor de la producció científica que et mostrarà les eines disponibles 
per a la gestió de la recerca.

BIBLIOTECA

Pots posar-te en contacte amb el servei de biblioteca i concertar una visita per conèixer 
en detall la carta de serveis i visitar les instal·lacions (biblioteca@uvic.cat)

Més informació: www.uvic.cat/biblioteca/docents-i-personal-dadministracio-i-serveis



24# MANUAL DE BENVINGUDA PERSONAL DE NOVA INCORPORACIÓ

CENTRE D’INNOVACIÓ 
I FORMACIÓ EN EDUCACIÓ

En coordinació amb l’Àrea de Gestió del Talent (AGT), el Centre d’Innovació i Formació en 
Educació (CIFE) coordina i dóna suport i assessorament als diferents serveis per a la 
formació del personal d’administració i serveis (PAS) i del personal docent i investigador 
(PDI).

Tot plegat es recull en el Pla de formació permanent del personal de la UVic-UCC 
(PFPpUVic), que inclou tant aquelles propostes formatives amb caràcter estratègic i/o 
institucional, com aquelles amb caràcter prescriptiu, és a dir, a demanda i/o segons les 
necessitats de cada centre, àrea i/o servei. El PPpUVic és un pla plurianual, transversal, 
interdisciplinari, personalitzable i estratègic. Es pot accedir a tota l’oferta formativa a 
través del Campus Virtual a Comunitat > CIFE > Oferta formativa, espai de la intranet 
on els membres del PDI i del PAS poden conèixer la proposta d’objectius, continguts, 
calendari i horaris, així com la durada i els requisits d’accés que hi pugui haver.

Més informació: www.uvic.cat/centres-innovacio-i-formacio-en-educacio

SERVEIS LINGÜISTICS

Els Serveis Lingüístics s’adrecen principalment a la comunitat universitària, però també 
a l’entorn social. Persegueixen tres objectius: estimular l’ús de la llengua catalana com 
a llengua pròpia de la Universitat, potenciar l’ús d’altres llengües com a vehicles de 
comunicació en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior i donar resposta a les 
diverses necessitats lingüístiques que es generen en el si de la UVic. S’estructuren en 
quatre eixos: la formació, la dinamització lingüística, la correcció i traducció de tota mena 
de documents i l’oferta de recursos lingüístics.

L’Aula d’Autoaprenentatge és un servei per a l’aprenentatge autònom del català, francès, 
alemany i anglès i és d’accés lliure per als membres de la comunitat universitària. 
Ofereix materials d’ensenyament i aprenentatge de llengües i assessorament lingüístic a 
persones i grups.

Més informació: sl.uvic.cat
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U360º GESTIÓ INTEGRAL 
D’ESPAIS

U360º és un projecte de gestió integral i intel·ligent dels espais de la Universitat. Vetlla 
per la flexibilitat, polivalència, sostenibilitat i seguretat del tot el Campus. També 
vetlla per tal que els usuaris de tots els laboratoris específics disposin de la formació 
necessària per utilitzar-los (codi QR).

Des del Servei d’Infraestructures i Serveis Generals t’enviaran un correu 
electrònic per concretar la formació inicial U360º:

- Funcionament de la plataforma U360º
- Informació dels espais i el seu funcionament
- Seguretat i benestar laboral
- Atenció a l’usuari (UVic respon)

- Compres i contractació

Pots consultar les característiques dels espais i equipaments de la 
 UVic-UCC i la documentació necessària per fer-ne un bon ús i un 
aprofitament òptim a:

 http://mon.uvic.cat/u360/

SERVEI DE GESTIÓ DOCUMENTAL,
ARXIU I REGISTRE

Pots posar-te en contacte amb el personal del servei i concertar una visita per conèixer en 
detall la carta de serveis i visitar les instal·lacions (arxiu@uvic.cat)
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ALLOTJAMENT

Pisos

L’UHub disposa d’informació sobre els pisos disponibles i el contacte de les immobiliàries 
de Vic.

Barcelona Centre universitari-BCU (allotjament a Barcelona)
www.bcu.cat/en/

Residències

Si estàs interessat a viure en una residència, te’n facilitem el contacte. (Per veure la 
localització, consulta la pàgina 17.)

Alberg residència universitària Canonge Collell

Avinguda Olímpia, 4 - 08500 Vic

 938 894 938 / 938 832 850    alberg.vic@gencat.cat    938 833 062    www.xanascat.cat

RUVIC. Residència Universitària

Carrer Miquel Llor, 18 - 08500 Vic

  93 860 00 95     info@ruvic.cat    www.ruvic.cat

Sant Miquel dels Sants 

Sant Miquel dels Sants, 9-11 - 08500 Vic

 938 862 247       resimiquelvic@hotmail.com

Residència Seminari de Vic 

Edifici El Seminari, Ronda Francesc Camprodon, 2 - 08500 Vic

 938 861 555     estades@seminarivic.cat      938 891 909      www.seminarivic.cat

INFORMACIONS
D’INTERÈS

mailto:alberg.vic@gencat.cat
www.xanascat.cat
mailto:resimiquelvic@hotmail.com
mailto:estades@seminarivic.cat
http://www.seminarivic.cat
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TRANSPORT 

Tren
·  www.renfe.com/viajeros/cercanias/barcelona/index.html

·  902 240 202

· Més informació: www.tmb.cat/ 

Bus

Si véns del Barcelonès:  
Empresa: Sagalés 
·  902 130 014 
· www.sagales.com/ 

Si véns des del Ripollès o la Garrotxa:  
Empresa: Teisa
·  972 204 868 
· www.teisa-bus.com

Si vens d’alguna de les poblacions properes a l’Eix  
transversal: 
Empresa: Eixbus
·  972 200 275
· www.teisa-bus.com/es/eix-bus

AMBAIXADES 
I CONSULATS 

Ambaixades i consulats 
· www.embassypages.com/

Per qüestions relacionades contacteu amb l’Àrea de Relacions Internacionals
(relin@uvic.cat)
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COM ARRIBAR A VIC

VIC

MANRESA

C-37
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ACCESSOS A VIC



30# MANUAL DE BENVINGUDA PERSONAL DE NOVA INCORPORACIÓ

CONEIX LA CIUTAT

Campus Universitari

1.  Centre d’Atenció Primària (CAP) Osona - Divina 
Pastora

2. Centre d’Atenció Primària (CAP) del Remei
3. Hospital Universitari de Vic (hospital general)
4. Mossos d’Esquadra

5. Oficina de Turisme
6. Museu Episcopal
7.  Museu de l’Art de la Pell 

Biblioteca Joan Triadú
8. Temple Romà

  9. Teatre Atlàntida
10. Ateneu i Casino de Vic
11.  ACVic Centre d’Arts 

Contemporànies
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CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP) OSONA - DIVINA PASTORA
Plaça Divina Pastora, 7
Tel.: 938 890 222
· https://eapvicnord.wordpress.com/consultoris/

CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP) DEL REMEI
Passatge Pla del Remei, 10-12
Tel.: 938 833 443
· www.eapvic.com

HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC 
Carrer Francesc Pla (El Vigatà), 1
Tel.: 938 891 111
· www.chv.cat/usuaris/centres/hospital-vic/

MOSSOS D’ESQUADRA 
Plaça del Mil·lenari Tel.: 112
· http://tinyurl.com/mossos-cat

OFICINA DE TURISME
Plaça del Pes - Llotja del Blat
Tel. 938 862 091
e-mail: turisme@vic.cat www.victurisme.cat

MUSEU EPISCOPAL 
Plaça Bisbe Oliba, 3
Tel. 938 869 360 - Fax 938 869 361 
· www.museuepiscopalvic.com 
· informacio@museuepiscopalvic.com

MUSEU DE L’ART DE LA PELL I BIBLIOTECA JOAN TRIADÚ 
Carrer Arquebisbe Alemany, 5
Tel. 938 833 279 
· www.museuartpellvic.cat
· info@museuartpellvic.cat 
· www.bibliotecadevic.com

TEMPLE ROMÀ
Carrer del Pare Xifré, 2
· www.patronatestudisosonencs.cat

TEATRE ATLÀNTIDA
Carrer Francesc Maria Masferrer, 4. 
Tel. 93 702 72 57 
· www.latlantidavic.cat 
· info@latlantidavic.cat

ATENEU I CASINO DE VIC
Carrer Verdaguer 5
Tel. 93 885 24 62 
· www.ateneudevic.cat www.casinodevic.cat

ACVIC. CENTRE D’ARTS CONTEMPORÀNIES
Carrer Sant Francesc, 1
Tel. 93 885 37 04 
· www.acvic.org info@acvic.org
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Per a més informació sobre la Universitat de Vic - Universitat 
Central de Catalunya, contacta amb nosaltres:

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Àrea de Gestió del Talent

Sagrada Família, 7 - 08500 Vic
Tel. 93 881 55 15
gestiotalent.politiques@uvic.cat
www.uvic.cat
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