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La FUB fa un altre gran pas endavant 
 
 

La ciutat aposta decididament pels seus estudis universitaris perquè 
estem convençuts del potencial de la marca Manresa Campus Univer-
sitari; creiem en l’impuls en la innovació i el coneixement com a eina 
imprescindible de futur i valorem el paper fonamental de la Universi-
tat en el desenvolupament socioeconòmic del territori.  

Hi creiem perquè els espais per a la formació i la cultura són un va-
luós actiu de la ciutat a l’abast de tots els ciutadans, amb un reconei-
xement i un prestigi creixents al conjunt del país. I en aquest prestigi 
creixent, la Fundació Universitària del Bages (FUB) és un gran prota-
gonista, respectat i valorat tant per la capacitat per concentrar conei-
xement com per la tenacitat a l’hora de transferir-lo al seu entorn.  

Del seus inicis la FUB no ha parat de créixer, amb noves titulacions i 
en número d’alumnes. La potenciació de la formació contínua amb 
més màsters i postgraus, l’inici del programa de Residència Clínica 
per complementar la formació de podòlegs, l’organització del primer 
Campus infantil o l’engegada del projecte FUB+GRAN, adreçat a les 
persones majors de 55 anys, són algunes de les seves apostes de 
futur, amb la convicció que l’especialització dels estudis i la innovació 
formativa són valors que hem de mantenir i potenciar si volem acon-
seguir una oferta competitiva i diferenciadora. 

Amb aquest objectiu de recerca d’una major excel·lència, la posada 
en marxa del nou edifici de la clínica universitària de la FUB és, sens 
dubte, la gran aposta de present i de futur. Unes noves instal·lacions 
que permeten fer a Manresa un salt important en la seva dotació 
d’equipaments  docents i sanitaris; un espai modern que dóna respos-
ta a les noves demandes del sistema educatiu universitari.  

El nou equipament permet a la FUB créixer encara més en qualitat i 
en quantitat; un pas decisiu en la consolidació d’un projecte universi-
tari de referència en el panorama català, no pas sense esforç però 
amb tota la il·lusió perquè, per sobre de tot, estem convençuts que és 
una aposta per assegurar una bona preparació dels professionals que 
s’hi formen i per respondre millor a les necessitats de la ciutat i de la 
nostra gent. 

Les dades que recull aquesta memòria que teniu a les mans són l'e-
xemple d’aquesta realitat il·lusionant de la FUB, avui.  

 
 
Valentí Junyent i Torras 
Alcalde de Manresa 

Presentació 
Presentació de l’Alcalde 
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Més Universitat a Manresa 
 
 
Un any més, la FUB creix. La construcció del nou edifici de la Clínica 
Universitària, que hem batejat com a CU+, ha estat segurament el fet 
més destacat del curs 2011-2012. Les obres han avançat (i finalitzat) 
puntualment per dotar Manresa d’un nou equipament sanitari i do-
cent, però, al mateix temps, han comportat una ampliació substancial 
de la quantitat i la qualitat de l’espai del campus: l’aposta universi-
tària de la ciutat ha sumat metres quadrats, visibilitat i presència. 

L’eixamplament dels límits físics de la FUB és un efecte més d’una 
dinàmica positiva que duu la nostra institució a anar sempre una mica 
més enllà, a explorar oportunitats, a plantejar nous reptes. És una 
actitud que s’alimenta de la convicció que, si bé la nostra funció prin-
cipal i primera és oferir una oferta d’estudis superiors de qualitat, el 
nostre treball només té sentit si es fa amb una estreta col·laboració 
amb l’entorn. La nostra força és la proximitat i la complicitat amb el 
teixit social, econòmic, sanitari i educatiu que ens envolta; una proxi-
mitat i una complicitat que ens agrada utilitzar per aportar valor, per 
generar benestar, per ser agent de progrés. 

La FUB és la universitat a Manresa i el nostre compromís és que 
aquest fet no sigui anecdòtic per a la ciutat: curs a curs, projecte a 
projecte, ens esforcem per deixar empremta, per assegurar que la 
nostra acció tingui un impacte positiu en l’economia, en les persones, 
en les institucions. És en aquest context que neixen i creixen iniciati-
ves com la Jornada d’Empresa, impulsada conjuntament amb la Uni-
versitat Oberta de Catalunya, l’oferta del Servei d’Idiomes oberta a 
tota la ciutat o la Setmana del Cor, en la qual la FUB va assumir la 
coordinació d’un vast programa d’activitats amb més de vint entitats 
organitzadores. Són només algunes de les fites del curs 2011-2012 
que ens han permès no només ser al territori sinó formar-ne part i 
contribuir al seu desenvolupament aportant-hi les pròpies capacitats i 
coneixement. 

La memòria que teniu a les mans recull xifres i informacions que do-
nen compte d’aquesta activitat. Són més que simples dades. Darrere 
la seva precisió i objectivitat, hi ha una institució, la FUB, que no para 
d’eixamplar horitzons per ser més universitat, però, sobretot, per ser 
més universitat a Manresa. 

 
 
 
 
Valentí Martínez i Espinosa 
Director general 
de la Fundació Universitària del Bages 

Presentació 
Presentació del director general 
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La Fundació Universitària del Bages 

La Fundació Universitària del Bages 
 
La Fundació Universitària del Bages (FUB) és una institució privada amb vocació de servei públic que té com a objectiu 
principal garantir una oferta d’estudis superiors de qualitat connectada amb la realitat socioeconòmica de les comarques 
centrals de Catalunya. Compta amb l’Escola Universitària de Ciències de la Salut, l’Escola Universitària de Ciències So-
cials, la Clínica Universitària de Manresa (CU+) i l’Escola de Formació Contínua. 
 
En el curs 2011/2012, la FUB va impartir les titulacions següents: 
> Grau/Diplomatura en Infermeria 
> Grau/Diplomatura en Fisioteràpia 
> Grau/Diplomatura en Podologia 
> Grau/Diplomatura en Logopèdia 
> Grau en Gestió d’Empreses / Diplomatura en Ciències Empresarials 
> Grau en Educació Infantil 
 
Totes les titulacions estan homologades i pertanyen a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
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La Fundació Universitària del Bages 
Patronat de la FUB 

 

El Patronat de la FUB 
 
El Patronat és l’òrgan suprem de govern de la Fundació Universitària del Bages. El presideix l’Alcalde de l’Ajuntament de 
Manresa. També hi tenen representació la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Oberta de Catalunya, l’Esco-
la Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa, el Consell Comarcal del Bages, la Fundació Caixa Manresa, la Cambra de 
Comerç i Indústria de Manresa, les centrals sindicals majoritàries al Bages, els grups municipals amb representació a 
l’Ajuntament de Manresa i un màxim de quatre persones lliurement escollides pel Patronat d’entre les proposades pel 
President. 

Membres del patronat 
 
 
President  
VALENTÍ JUNYENT TORRAS 
Alcalde president de l'Ajuntament de Manresa 
 
Vicepresident  
ANTONI LLOBET MERCADÉ 
Regidor d'Universitats de l'Ajuntament de Manresa 
 
Secretària 
MÒNICA DE LLORENS VALL-LLOSSERA  
Representant de la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC) 
 
Vocals  
 
MARIA JOSÉ RECODER SELLARÈS 
Vicerectora de Relacions Institucionals 
de la Universitat Autònoma de Barcelona 
MANUEL SABÉS XAMANÍ (a partir del 22 de juliol de 2012) 
Vicerector de Relacions Institucionals 
de la Universitat Autònoma de Barcelona 
 
MANEL ROSELL MARTÍ 
Representant de la Fundació Caixa de Manresa 
 
MIGUEL ESPEJO RODRÍGUEZ 
MARIA MERCÈ GÓMEZ CEBA (a partir del 26 de juliol de 
2012) 
Representant d’UGT 
 
SANTI VIDAL MARTÍNEZ 
Representant de CCOO 
 
ADRIANA DELGADO HERREROS 
Presidenta del Consell Comarcal del Bages 
 
ESTEBAN PEÑA PITARCH 
Director de l'Escola Politècnica Superior 
d'Enginyeria de Manresa - EPSEM 
 
PERE CASALS PERRAMON 
President de la Cambra de Comerç i d'Indústria 
de Manresa 

 
 
 
PERE FONS VILARDELL  
Exdirector general de la FUB 
 
MIQUEL BLANCH FERRARONS (a partir del 26 de juliol de 
2012) 
 
GLÒRIA COLOM PUIGBÒ 
Directora de l'Escola Agrària de Manresa 
 
SÍLVIA GRATACÓS GONZÁLEZ 
Grup Municipal de CiU 
 
XAVIER JAVALOYES VILALTA  
Grup Municipal de PP 
 
PERE CULELL OLIVERAS 
Grup Municipal d'ERC 
 
MARIA JESÚS PÉREZ ALONSO 
Grup Municipal del PSC 
 
JORDI MASDEU VALVERDE 
Grup Municipal de la CUP 
 
SEBASTIÀ LLORT PRAT 
Grup Municipal de PxC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assistents amb veu i sense vot 
 
VALENTÍ MARTÍNEZ I ESPINOSA  
Director General 
de la Fundació Universitària del Bages 
 
DAVID SANCLIMENS I SOLERVICENS 
Assessor legal 
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La Fundació Universitària del Bages 
Comunitat Universitària 

Dades de la comunitat universitària de la FUB. Curs 2011/2012 

Nombre total d’alumnes de grau de la FUB 1.381 

Nombre d’alumnes per diplomatura/grau  

Infermeria 318 

Fisioteràpia 471 

Podologia 80 

Logopèdia 115 

Empresarials / Gestió d’Empreses 164 

Educació Infantil 233 

Nombre d’alumnes de Formació Contínua 1.783 

Nombre de professors de pregrau 244 

179 Ciències de la Salut 

Gestió d’Empreses / Ciències Empresarials 25 

Educació Infantil 40 

Nombre de professors de formació contínua 132 

Personal d’administració i serveis 45 

Jornades 8 

Cursos de formació contínua 45 

Programes de postgrau/màster 10 

Titulacions de grau 6 

Estudis  

Cursos in company 16 

Cursos de la Universitat d’Estiu 5 

La comunitat universitària de la FUB 
 
La comunitat universitària de la FUB està integrada pel conjunt dels alumnes dels estudis de pregrau, postgrau i formació 
continuada, el professorat i el personal d’administració i serveis. És un col·lectiu que ha anat creixent progressivament en 
quantitat, a mesura que s’ampliava l’oferta de titulacions i també el volum d’activitat de l’Escola de Formació Contínua o 
de la Clínica Universitària. 
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La Fundació Universitària del Bages 
Comunitat Universitària 

Distribució dels alumnes de grau per cursos. Curs 2011/2012 

 Nou accés 

Infermeria 123 

Fisioteràpia 148 

Podologia 37 

Logopèdia 17 

Gestió d’Empreses / Ciències Empresarials 49 

83 Educació Infantil 

1r curs 

130 

152 

37 

21 

51 

88 

2n curs 

113 

141 

21 

50 

40 

19 

3r curs 

75 

178 

22 

44 

73 

126 

Total 

318 

471 

80 

115 

164 

233 

Total 457 479 384 518 1.381 

Evolució del nombre d’alumnes de grau. Curs 1996/97 -2011/12 
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Acte de graduació 2011 
 
L’acte de graduació dels titulats a la Fundació Universi-
tària del Bages de la promoció 2010/2011 va aplegar un 
miler de persones al Teatre Kursaal de Manresa, el 21 
d’octubre de 2011. 700 d’aquestes eren els acom-
panyants dels 311 nous titulats, que van voler ser al seu 
costat en un dia tan assenyalat. 
 
La promoció 2010/2011 estava integrada per 135 diplo-
mats en Fisioteràpia, 79 en Infermeria, 49 en Empresa-
rials, 28 en Logopèdia i 20 en Podologia. Amb aquesta 
nova fornada de professionals, el nombre total de titu-
lats per la FUB des de l’any 1990 va arribar fins als 
3.452. 
 
Manel Valls, director general de la Fundació Sociosani-
tària de Manresa, va pronunciar la  tradicional lliçó de 
comiat que, en aquesta ocasió, duia el títol: ‘I després, 
què?’.  
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Escola Universitària de Ciències Socials 
 

L’Escola Universitària de Ciències Socials 
 
L’Escola Universitària de Ciències Socials de Manresa, adscrita a la Universitat 
Autònoma de Barcelona, va néixer l’any 1993 amb el nom d’Escola Universitària 
d’Estudis Empresarials amb l’objectiu d’acollir els estudis de Diplomatura en Cièn-
cies Empresarials. El curs 2009/2010 es va convertir en l’Escola Universitària de 
Ciències Socials amb la incorporació dels estudis d’Educació Infantil. 
 
 
Els objectius generals de l’Escola són: 
 

> Impartir estudis universitaris en l’àmbit de les ciències socials, per formar 
professionals de les disciplines d’Empresa i Educació. 

 
> Oferir una formació rigorosa i flexible, ajustada a les necessitats de la socie-

tat.  
 
> Assegurar que el procés docent respongui a les necessitats formatives de 

l’alumnat, mitjançant un equip de professorat altament qualificat.  
 
> Col·laborar amb l’Escola de Formació Contínua per a realitzar formació de 

postgrau dirigida a tots aquells professionals que vulguin ampliar coneixe-
ments en alguna àrea específica d’empresa i educació.  

 
> Mantenir relacions amb altres institucions empresarials i educatives que ens 

permetin col·laborar en el camp de la formació, i la transferència de conei-
xement. 

 
 
L’equip de direcció de l’Escola Universitària de Ciències Socials està format per:  
 

Montserrat Pedreira Álvarez 
Directora Estudis d’Educació Infantil 
 
Jordi Conca Matias 
Director Estudis d’Empresa 

 
 
Els estudis de l’Escola Universitària de Ciències Socials de la FUB estan adscrits a: 

La diplomatura 
d’Empresarials 
fa el seu darrer 
curs complet 
durant l’any acadèmic 
2011/2012 
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Escola Universitària de Ciències Socials 
Estudis d’Empresa 

 

Els estudis d’Empresa a la FUB 
 
La FUB ofereix estudis superiors en l’àmbit de la gestió empresarial des del 1993. 
Al llarg de 17 promocions, els estudiants d’aquesta àrea es van formar en el marc 
de la diplomatura de Ciències Empresarials fins que, el curs 2010/2011, aquests 
estudis han estat substituïts pel Grau en Gestió d’Empreses. 
 
Els alumnes que van iniciar la diplomatura amb anterioritat han continuat cursant 
l’antic pla d’estudis. El nou grau en Gestió d'Empreses s'imparteix en el marc de 
l'Escola Universitària de Ciències Socials de la FUB, adscrita a la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB). Són uns estudis adaptats a l'Espai Europeu d'Edu-
cació Superior (EEES). 
 
El programa de Gestió d'Empreses pretén donar resposta a dos reptes de l’econo-
mia de l’àrea d’influència de la FUB: 

> Oferir eines per a la millora de la gestió de les empreses, en especial de les 
petites i mitjanes, base de l’economia local i i un factor clau en la creació 
d’ocupació i riquesa. 

> Promoure i capacitar persones per a la creació de noves empreses, per a la 
innovació empresarial i per a un desenvolupament econòmic sostenible. 

 
 
El títol oficial a què condueixen els estudis és el de Graduat en Gestió d'Empreses 
per la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
La durada de la titulació és de quatre cursos acadèmics. La docència es regeix pel 
Pla d'Estudis aprovat per la UAB, verificat per l'ANECA. 
 
 
La càrrega lectiva total dels estudis de Grau en Gestió d’Empreses és de 240 
crèdits ECTS distribuïts en la següent tipologia de matèries:   

> Formació bàsica: 60 
> Obligatòries:  120 
> Optatives:  48 
> Treball Final de Grau: 12 

El grau 
en Gestió d’Empreses 
aposta per promoure 
l’esperit emprenedor 
entre els alumnes. 
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Escola Universitària de Ciències Socials 
Estudis d’Empresa 

 

Les estades de pràctiques 
 
Els estudiants de diplomatura poden realitzar estades de pràctiques en empreses al marge de l’expedient acadèmic, atès 
que no estan previstes com a assignatura al pla d’estudis. S’incorporen a una empresa o organització durant un període 
de 500 hores, ampliables fins a un màxim de 960, a raó de 4 o 5 hores diàries, en horari alternatiu als seus estudis. L’es-
tudiant ha d’haver superat el 50% dels crèdits de la titulació per poder participar-hi. 
 
Les pràctiques professionals són optatives per als estudiants del Grau de Gestió d’Empreses, computen un total de 18 
crèdits i es fan al quart curs. El seu objectiu és ajudar-lo a integrar i aplicar els coneixements adquirits i desenvolupar 
habilitats i adoptar les actituds necessàries que el capacitin com a professional competent en el si de l’empresa. 

Empreses que han sol·licitat alumnes 
en pràctiques 
 
Els estudis d’Empresa han establert acords amb les em-
preses següents per a les estades en pràctiques dels 
seus alumnes: 
 
 
Supermercats Llobet S.A. 
Hayes Lemmerz Manresa S.L. 
Meditempus ETT S.L. 
ELDE Servei 
Centre Corporatiu INI 6 S.L. 
Joyería Tous S.A. 
Marsh S.A. 
MACSA ID S.A. 
CFI Cercs-Berguedà 
Home Meal Replacement 
Universal desarrollos electrònicos 

Col·laboracions amb els mitjans de comunicació 
 
El professorat dels estudis d’Empresa col·labora activament amb diferents mitjans de comunicació, amb articles d’opinió 
sobre aspectes diversos de l’actualitat econòmica i empresarial, tant local com internacional. És especialment destacable 
la columna setmanal que publica Regió 7 amb el títol de “Tribuna universitària”. 
 
Els professors i col·laboradors que van signar aquests articles durant el curs 2011/2012 van ser: Marc Bernadich, Ramon 
Costa, Ricard Esparza, Xavier Flotats, Jordi Franch, Joan Freixenet, Ricard Lozano, Joan Morales, Rafel Roca, Jordi Rojas, 
Francesc Roma, David Sanclimens, Jordi Soldevila i Ricard Valls. 

Col·laboració amb el Banc de Projectes del Bages 
 
Tres membres de l’equip docent dels estudis d’Empresa, Marc Bernadich, Jordi Conca i Jordi Rojas, van col·laborar com a 
avaluadors en el procés de selecció d’iniciatives emprenedores del Banc de Projectes finançats per microcrèdits del Con-
sell Comarcal del Bages. El professorat de la FUB va valorar 64 propostes de negoci de les 109 que es van admetre, totes 
les que es van presentar en la categoria ‘Emprenedors’. La resta, 45, competien en la categoria d’’Empresa’. 
 
La sala d’actes de la FUB va acollir l’acte de reconeixement als emprenedors que havien aconseguit superar l’avaluació i 
obtenir el microcrèdit. 
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Escola Universitària de Ciències Socials 
Estudis d’Empresa 

 

Conferències FUB-Empresa i master class 
 
Els estudis d’Empresa organitzen al llarg del curs acadèmic conferències sobre temes rellevants i d’actualitat que ajuden 
a completar la formació dels alumnes. En alguns casos, s’obren a l’assistència de persones de fora dels estudis que hi 
estiguin interesades. Els ponents són experts que provenen tant del món acadèmic com professional. 
 
Al llarg del curs 2011/2012, es van organitzar 3 conferències, 8 master class i 1 visita. En conjunt, van comptar amb un 
total de 700 assistents, 307, a les conferències empresarials, i 393, a les master class i visites. 

Master class 
 
Creixement econòmic i activitat empresarial al Bages 

a càrrec de Jaume Ferrer del Departament d’In-
dústria i Comerç Exterior de la Cambra de Co-
merç de Manresa 
21 d’octubre de 2011 
 

Xarxa social empresarial www.grera.net 
a càrrec de Josep Alberti, soci fundador de la 
xarxa social grera.net 
18 de gener de 2012 
 

Les competències i les persones competents 
a càrrec d’Anna Martí de Professionals Associats 
19 de gener de 2012 
 

Emprenedoria i cooperativisme 
a càrrec d’Alba Rojas, directora i fundadora de 
la cooperativa MengemBages 
22 de març de 2012 
 

Creixement econòmic i activitat empresarial al Bages 
a càrrec de Jaume Ferrer del Departament d’In-
dústria i Comerç Exterior de la Cambra de Co-
merç de Manresa 
2 de maig de 2012 
 

Mossos d’esquadra: Unitat central de blanqueig 
a càrrec de Carles Garcia, caporal de la Unitat 
central de blanqueig dels Mossos d’Esquadra 
7 de maig de 2012 
 

Emprendre internacionalment 
a càrrec de Miquel Canut, fundador de Veltia 
9 de maig de 2012 
 

Vins 2.0 
a càrrec de Jaume Pont, somelier i promotor del 
programa Vi-Suals. 
16 de maig de 2012 

 
 

 

Conferències FUB-Empresa 
 
Com ser competitius 

a càrrec de Jaume Ponsarnau, entrenador del 
Bàsquet Manresa—Assignia 
12 de desembre de 2011 
 

L’aventura de viure 
a càrrec de Albert Bosch, aventurer i emprene-
dor 
29 de febrer de 2012 
 

La fórmula Barça 
a càrrec de Ricard Torquemada, periodista es-
portiu de Catalunya Ràdio 
14 de març de 2012 

 
 
Visita 
 
Visita al Parlament de Catalunya 

a càrrec de Josep Rull 
19 d’abril de 2012 
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El programa La Universitat emprèn 
 
Els estudis d’Empresa de la FUB han participat activament, en el curs 2011/2012, a la tercera edició del programa La 
Universitat Emprèn, que impulsen conjuntament l’Ajuntament de Manresa, l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de 
Manresa (EPSEM) i la Fundació Universitària del Bages (FUB). 
 
El seu objectiu és fomentar la cultura emprenedora i la creació d’empreses entre els joves universitaris de Manresa, per 
tal d’incrementar a mig i llarg termini el número d’iniciatives i projectes empresarials promoguts per aquests col·lectius. 

Participants 
 
Els participants del programa La Universitat emprèn són 
grups mixtos integrats per: 

> alumnes dels estudis d’Empresa de la Fundació 
Universitària del Bages que s’hagin matriculat a 
l’assignatura optativa de Creació d’Empreses i 
que tinguin el vist-i-plau del tutor; 

> i alumnes de l’Escola Politècnica Superior d’Engin-
yeria de Manresa (EPSEM) que hagin finalitzat el 
seu projecte de final de carrera i que hagin estat 
escollits per la direcció de l’escola per ser inclòs 
en aquest programa. 

 
 
 
Funcionament del programa 
 
El programa consisteix en la creació d’un màxim de 6 
grups de treball per tal que alumnes dels estudis d’Em-
presa de la FUB desenvolupin plans de viabilitat empre-
sarial a partir de projectes de fi de carrera presentats 
per estudiants de l’EPSEM.  
 
Els alumnes de la FUB poden expressar les seves pre-
ferències en relació al projecte en el qual voldrien treba-
llar, però correspon a la comissió organitzadora designar 
els diferents grups. 
 
Un tutor de la FUB dirigeix cada un dels projectes. 
 
 
 
Beques i premis 
 
Cada participant rep una beca de 300€ com a membre 
del grup de treball. 
 
Els projectes més ben valorats pel jurat reben un premi 
econòmic de: 

> 3.000€, per al primer 
> 1.500€, per al segon 

 
Els premis es repartiran entre els membres dels grups 
guanyadors. 

Projectes presentats 
 
La tercera edició del programa La Universitat emprèn va 
comptar amb cinc projectes: 
 

> ERS Energy. Equip que combina energia solar i 
caldera de biomassa, no contaminant i de baix 
consum. 

 
> Aeroquad, SL. Un negoci de muntatge i comercia-

lització d’un guant per fer volar un ‘quadòpter’. 
 
> Climpelst. Empresa de fabricació i instal·lació d’un 

mòdul termoelèctric o refrigerador de Peltier, fàcil 
de transportar i recarregar, per a usuaris de ten-
da de campanya. 

 
> Carbònic H2O. Empresa de comercialització d’un 

filtre de carbó actiu que permet eliminar el para-
cetamol de les aigües residual dels hospitals i 
granges. 

 
> Vimasi Cranes. Empresa de comercialització d’una 

grua per a la manipulació de grans càrregues. 
 
 
 
 
Premis La Universitat emprèn 
 
El programa La Universitat emprèn preveu premiar els 
dos millors plans de negoci presentats. 
 
En aquesta edició, els premiats van ser: 
 

> Primer premi: Vimasi Cranes. El projecte va ser 
elaborat per Eduard Martínez, Carme Macià, Ester 
Vilar i M. José Sierra. 

 
> Accèssit: Aeroquad. El projecte va ser elaborat 

per Enric Sala, Sònia Martínez, Sílvia Ferrer i Ana 
Ugarte. 

Escola Universitària de Ciències Socials 
Estudis d’Empresa 
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Escola Universitària de Ciències Socials 
Estudis d’Educació Infantil 

Els estudis d’Educació Infantil de la FUB 
 
L’objectiu del grau en Educació Infantil és proporcionar als alumnes una formació 
integral, global i rigorosa per exercir de mestre/a d’educació infantil. Es pretén que 
els titulats siguin competents i tinguin els recursos necessaris per a la planificació, 
el desenvolupament i l’avaluació d’activitats educatives dirigides a infants de 0 a 6 
anys. 
 
Aquest estudis condueixen al títol oficial de Grau en Educació Infantil per la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona. La seva càrrega lectiva total és de 240 crèdits que 
corresponen a: 

> 100 crèdits d’assignatures de formació bàsica 
> 60 crèdits d’assignatures obligatòries 
> 30 crèdits d’assignatures optatives 
> 44 crèdits de pràcticum 
> 6 crèdits de treball de fi de grau 

 
 
 
El pla d’estudis s’estructura en tres grans blocs: 

> 100 ECTS corresponents a les matèries del mòdul de Formació Bàsica 
> 60 ECTS corresponents a les matèries del mòdul Didàctic i Disciplinar 
> 50 ECTS corresponents al mòdul del Pràcticum i que inclou els 6ECTS del 

treball de final de grau 
 
A més d’aquests crèdits, els alumnes han de superar 30 crèdits optatius que es 
poden escollir entre: 

> L’oferta formativa d’assignatures optatives de quart curs 
> La menció de formació avançada específica “Infància i salut”. La superació 

dels 30 ECTS de la menció queda reflectida en el Suplement Europeu al 
Títol. 

 
 
 
En el curs 2011/2012, s’ha avançat en la implantació progressiva del grau en Edu-
cació Infantil, amb grups de primer, segon i tercer. 

El grau en 
Educació Infantil 

arriba al tercer curs 
d’implantació a la FUB 
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Escola Universitària de Ciències Socials 
Estudis d’Educació Infantil 

 

Les estades de pràctiques 
 
Els estudis d’Educació Infantil tenen un component altament professionalitzador i, per tant, el pes de les pràctiques és 
important i progressiu. El Pràcticum I (1r curs) té 6 crèdits; el Pràcticum II (2n curs), 12; el Pràcticum III (3r curs), 14; i 
el Pràcticum IV més el treball de fi de grau (4t curs), en tenen 12 i 6, respectivament. 
 
L’objectiu general de les pràctiques en el Grau d’Educació Infantil és apropar els alumnes al significat concret de la pràcti-
ca del magisteri com a professió: la mestra com a gestora d’una aula, la mestra com a membre d’un col·lectiu en el cen-
tre, la mestra com a professional que es coordina amb d’altres professionals interdisciplinàriament, la mestra que es co-
munica amb el món professional per aprendre i per donar a conèixer la pròpia experiència. 

Centres amb conveni de pràctiques 
 
Centres d’educació infantil i primària 
 
Escola Marta Mata (Vilanova del Camí) 
Escola Espill (Manresa) 
Agrupació Sant Jordi (Fonollosa) 
Escola Sant Ignasi (Manresa) 
Escola Ítaca (Manresa) 
Escola Ametllers (Sant Joan de Vilatorrada) 
Escola Collbaix (Sant Joan de Vilatorrada) 
Escola Riu d’Or (Santpedor) 
Escola La Serreta (Santpedor) 
Escola Pau Vila (Esparreguera) 
Escola El Puig (Esparreguera) 
Escola Els Convents (Martorell) 
Escola Riera de Ribes (Sant Pere de Ribes) 
Escola El Roure Gros (Santa Eulàlia de Riuprimer) 
Escola El Vinyet (Solsona) 
Escola El Martinet (Ripollet) 
Escola La Popa—ZER Moianès (Castellcir) 
Escola L’Estany—ZER Moianès (L’Estany) 
Escola Bages (Manresa) 
Escola Serralavella (Ullastrell) 
Escola Santa Maria d’Avià (Avià) 
Escola Puigberenguer (Manresa) 
Escola Congrés Indians (Barcelona) 
Escola Can Fabra (Barcelona) 
Escola La Maquinista (Barcelona 
Escola Els Encants—Cartagena (Barcelona) 
Escola Eulàlia Bota (Barcelona) 
Escola La Monjoia (Sant Bartomeu del Grau) 
Escola Pompeu Fabra (El Pont de Vilomara) 
Escola Sant Pere (Monistrol de Montserrat) 
Escola Sesmon d’Oló—ZER Gavarresa (Santa M. d’Oló) 
Escola Puigventós (Olesa de Montserrat) 
Escola d’Olvan—ZER Baix Berguedà (Olvan) 
Escola Gira-sol—Zer Baix Berguedà (Montmajor) 
Escola Roser Capdevila (Terrassa) 
Escola Santa Eulàlia (Berga) 
Escola Labandària (Sant Andreu de Llavaneres) 
Escola L’Arenal de Llevant (Barcelona) 
Escola Can Besora (Mollet del Vallès) 
Escola Can Periquet (Palau Solità i Plegamans) 
Escola Rellinars (Rellinars) 
Escola Els Pinetons (Ripollet)  

 
 
Escoles bressol 
 
L’esquitx (Sallent) 
L’espurna (Manresa) 
EB Xiulet (Sant Joan de Vilatorrada) 
EB Dentetes (Sant Salvador de Guardiola) 
EB Petit Príncep (Manresa) 
EB Estel (Manresa) 
EB La Pau (El Pont de Vilomara) 
EB Molinet (Vilanova del Camí) 
EBM Pit-roig (Sant Pere de Vilamajor) 
Moisès (Terrassa) 
EBM Rexics (Canet de Fals—Fonollosa) 
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Escola Universitària de Ciències Socials 
Estudis d’Educació Infantil 

 

Altres activitats formatives 
 
Els estudis d’Educació Infantil organitzen activitats complementàries a la formació de grau dels futurs mestres. Prenen 
diferents formats (jornades o conferències-tertúlies) i estan obertes, en algunes ocasions, a la partìcipació de persones 
externes als estudis. Així, esdevenen una eina de formació continuada dels mestres en actiu i, també, de divulgació de 
temes relacionats amb l’educació al conjunt de la societat. 

 

III Jornades de Diàlegs Educatius 
 
La conferència 'Mengem química, naturalment', a càrrec 
del científic i divulgador Claudi Mans, va encetar les ter-
ceres jornades diàlegs educatius dedicades a l'ensenya-
ment de la química a educació infantil i primària. Amb el 
títol 'Amb Q de Química', aquestes jornades es van cele-
brar els dies 25 i 26 de novembre de 2011 sota l'organi-
tzació dels estudis d'Educació Infantil de la Fundació 
Universitària del Bages (FUB). Mans va convidar els as-
sistents a mirar l'entorn amb ulls científics, la qual cosa 
passa per preguntar-se, en una seqüència sense 
fi, sobre per què les coses són com són i per què, en 
determinades condicions, es transformen. 
 
Les jornades també van incloure un ‘sopar de química’ a 
Món Sant Benet amb la participació de Marc Boada; la 
xerrada de Mercè Izquierdo, ‘Viure a l’escola... amb quí-
mica’ i sis tallers que es van fer de manera simultània 
conduït per diferents mestres experts en la matèria. 
Marc Boada va fer la conferència de clausura, ‘A la llum 
de la química’. 
 
 
Presentació del llibre ‘Química a infantil i primària’ 
 
‘Química a infantil i primària. Una nova mirada’ és el 
títol del llibre del Grup de Treball Kimeia, un col·lectiu de 
mestres interessats en l’ensenyament de les ciències. El 
llibre, editat per Graó, es va presentar a Manresa, coin-
cidint amb la celebració de les III Jornades de Diàlegs 
Educatius. 

III Cicle obert de conferències educatives 
 
El cicle de conferències educatives que es va dur a ter-
me durant el curs 2011/2012 va incloure quatre xerra-
des: 
 
 
Planificar per competències 

a càrrec de David Vilalta 
16 de febrer de 2012 

 
 
 
Construcció del significat: creativitat i comunicació 

a càrrec de Daniel Cassany 
28 de març de 2012 

 
 
 
El projecte 0-6 de Reggio Emilia a Catalunya 

a càrrec de Francesca Davoli 
2 de maig de 2012 

 
 
 
Quatre principis per poder ser un/a bon/a mestre/a 

a càrrec de Pilar Benejam 
24 de maig de 2012 

 
 
Totes les conferències es van fer a la sala d’actes de la 
Fundació Universitària del Bages. 

Formació contínua 
 
Els estudis d’Educació Infantil van col·laborar, durant el curs 2011/2012, amb l’Escola de Formació Contínua de la Funda-
ció Unìversitària del Bages per dur a terme diferents accions de formació contínua adreçades al col·lectiu docent: 
 

> Formació virtual FUB-ACTE, amb diferents cursos online, que es van dur a terme entre l’octubre de 2011 i el 30 de 
març de 2012. 

> Curs ‘L’escola del segle XXI. Una mirada des de la neurociència’, que es va celebrar del 16 de gener al 26 de març 
de 2012. 
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Escola Universitària de Ciències Socials 
Estudis d’Educació Infantil 

 

Col·laboracions externes 
 
L’equip docent dels estudis d’Educació Infantil és molt actiu a l’hora de col·laborar amb diferents mitjans de comunicació, 
tant especialitzats com generalistes, i també en altres propostes de caire educatiu. Al llarg del curs 2011/2012, desta-
quem: 

> Col·laboracions amb publicacions escrites: 
Flaix al Guix d’infantil (amb periodicitat bimensual) 
Flaix al Guix (amb periodicitat mensual) 
Columna d’opinió al suplement Aula de Regió 7 (cada 7 setmanes) 

> Organització de les XVII Jornades d’Escola Rural, amb el lema ‘La pedagogia de l’escola rural: del passat al futur’, 
juntament amb el GIER (Grup Interuniversitari d’Escola Rural). 

> Col·laboració de les alumnes de l’assignatura de ‘Didàctica de coneixement del medi’ amb el Niu de Ciència del 
Museu Blau de Barcelona amb l’activitat ‘Contes de Ciència’. Durant els dies 26 de maig i 2 de juny, van explicar 
contes amb rerefons científic a infants d’entre 0 i 6 anys, a les instal·lacions del museu. 
 

Activitats obertes a la comunitat 
 
Els estudis d’Educació Infantil de la Fundació Universi-
tària del Bages senten el compromís de dur més enllà de 
l’aula el seu treball, reflexió i experiència sobre el fet 
educatiu. Per això, al llarg del curs, duen a terme activi-
tats obertes al conjunt de la ciutadania. Destaquen, es-
pecialment, dues iniciatives: la Fira d’Experimentació i el 
Campus Infantil. 
 
Fira d’Experimentació 
 
Més de 200 nens i nenes d'entre 0 i 6 anys van partici-
par a la Fira d'experimentació organitzada pels alumnes 
de tercer curs del Grau en Educació Infantil de la Funda-
ció Universitària del Bages (FUB), el 19 de novembre de 
2011, al Passeig de Pere III de Manresa. El principal 
objectiu de l’activitat era demostrar que els nens i nenes 
són capaços de construir els seus propis coneixements 
sobre el món que els envolta i sobre la ciència a través 
de l’experimentació directa i vivencial.  
 
 
Campus infantil 
 
Un total de 33 infants participen a la primera edició del 
campus infantil, organitzat pels estudis d’Educació Infan-
til de la FUB, juntament amb la Fundació Alícia. Les acti-
vitats de lleure incloses en el programa estan relaciona-
des amb els estils i els hàbits de vida saludables, espe-
cialment els relacionats amb l’alimentació.  
 
 
Premi Baldufa de plata 2012 
 
El bloc dels estudis d’Educació Infantil va rebre el guardó 
‘Baldufa de plata 2012’, com a finalista, dins de la cate-
goria de blocs d’assesorament i formació, del premi Es-
piral d’Edublogs 2012. 
 
L’adreça del bloc d’Educació Infantil és: 
http://blocs.fub.edu/educaciofub/  
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Escola Universitària de Ciències de la Salut 

L’Escola Universitària de Ciències de la Salut 
 
L'Escola Universitària de Ciències de la Salut de Manresa, adscrita a la Universitat 
Autònoma de Barcelona, va néixer l'any 1990 amb el nom d'Escola Universitària 
d'Infermeria de Manresa. Posteriorment, amb la incorporació de nous estudis uni-
versitaris, l'any 1998, es va convertir en l'Escola Universitària de Ciències de la 
Salut de Manresa (EUCS). L’oferta formativa de l’Escola ha anat creixent amb no-
ves titulacions: la Fisioteràpia (1998), la Podologia (1999) i la Logopèdia (2001).  
 
Des de l'any 2002, la Fundació Universitària del Bages disposa també d'una Clínica 
Universitària on col·laboren professors i exalumnes de l'EUCS amb els millors expe-
dients acadèmics. 
 
Els objectius generals de l'Escola són: 
 

> Impartir estudis universitaris en l'àmbit de les ciències de la salut per formar 
professionals de diferents disciplines preparats per donar a les persones, a 
les famílies i a la comunitat serveis de foment de salut, prevenció, curació, 
rehabilitació i reinserció, tot participant en l'equip interdisciplinar de salut. 

 
> Oferir una formació rigorosa i flexible, ajustada a les necessitats reals de 

salut de la població. 
 
> Assegurar que el procés docent respongui a les necessitats formatives de 

l'alumnat, mitjançant un equip de professorat altament qualificat. 
 
> Col·laborar amb l'Escola de Formació Contínua per realitzar formació de 

postgrau dirigida a tots aquells professionals que vulguin ampliar coneixe-
ments en alguna àrea específica del camp de la salut. 

 
> Col·laborar amb altres institucions que imparteixen estudis universitaris en 

ciències de la salut, per tal de conèixer altres realitats sanitàries i educatives 
i intercanviar experiències. 

 
> Mantenir relacions amb altres institucions sanitàries que permetin col·laborar 

en el camp de la formació i la transferència de coneixement. 
 
 
 
Els estudis de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut de la FUB estan adscrits 
a: 

L’Escola 
Universitària 
de Ciències 
de la Salut 
acull estudis 
d’Infermeria, 
Fisioteràpia, 
Logopèdia i 
Podologia. 
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Escola Universitària de Ciències de la Salut 

L'equip de direcció de l'Escola Universitària de Ciències de la Salut està format per: 
 

> Imma Ubiergo Perramon, Directora 
> Carme Valiente Ballesteros, Sotsdirectora dels Estudis d'Infermeria 
> Gonzalo Lorza Blasco, Sotsdirector dels Estudis de Fisioteràpia 
> Mireia Torralba Roselló, Sotsdirectora dels Estudis de Logopèdia 
> Xavier Dídac Ortas Deunosajut, Sotsdirector dels Estudis de Podologia 
> Teresa Solé Torra, Directora de la Clínica Universitària 

 
Durant el curs acadèmic 2011/2012, s’ha continuat la implantació de les noves titulacions de Grau. S’han impartit per 
primera vegada els tercers cursos dels graus en Infermeria, Fisioteràpia, Podologia i Logopèdia. També s’ha treballat en 
el disseny del darrer any de carrera, especialment, en el disseny del Treball de Final de Grau (TFG). 
 
Paral·lelament, s’ha completat la desprogramació progressiva de les diplomatures. També s’ha col·laborat intensament en 
el disseny i adequació dels espais docents del nou edifici de la Clínica Universitària. 

Articles de divulgació científica 
en mitjans de comunicació 
 
 
L’Escola Universitària de Ciències de la Salut col·labora 
periòdicament en el suplement de Salut del Regió 7. 
 
Durant el curs 2011/2012, va publicar els articles se-
güents: 

 
> Setembre 2011 - Hi ha altres maneres de comu-

nicar-se. Rosalina Reñé 
 
> Octubre 2011 - La vacuna, la prevenció primària 

de la grip. Ester Colillas 
 
> Novembre 2011- - Què puc fer per la meva lum-

bàlgia? Júlia Jubany 
 
> Gener 2012 - Implant coclear i desenvolupament 

del llenguatge. Montserrat Torrents 
 
> Febrer 2012 - Deixar de fumar s’ho val. Rosa Co-

bacho 
 
> Març 2012 - En un món d’abundància ens estem 

morint per carència. Irene Fernández Centelles 
 
> Abril 2012 - Tenim cura dels peus dels nostres 

fills? Lluís Miquel Rius 
 
> Maig 2012 - Consideracions ètiques en el tracta-

ment de la disfàgia des de la perspectiva del logo-
peda. Núria Oriol. 

 
> Agost 2012 - Noves tecnologies aplicades a la 

podologia. Àlexia Casals 
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Activitats formatives obertes 
 
L’Escola Universitària de Ciències de la Salut va organitzar, durant el curs 2011/2012, diferents activitats formatives 
obertes al conjunt de la població. En destaquen el cicle de conferències i la jornada Escola Universitària de Ciències de la 
Salut-CatSalut. 

Escola Universitària de Ciències de la Salut 

Cicle de conferències FUB Salut 
 
 
El cicle FUB Salut és una programació de xerrades pen-
sades per ser útils a l’alumnat de la FUB i als professio-
nals de l’àmbit sanitari, però que alhora puguin interes-
sar a un públic ampli. Per aquest motiu, els temes no se 
centren en qüestions estrictament relacionades amb el 
contingut curricular dels estudis. Un altre dels criteris 
que s’aplica a l’organització d’aquest cicle és que els 
ponents siguin persones de prestigi reconegut en el seu 
àmbit d’especialització. 
 
Durant el curs 2011/2012, el cicle va incloure tres con-
ferències: 
 
 
‘Integració: llums i ombres’ 

a càrrec de Norbert Bilbeny 
8 de novembre de 2011 

 
 
‘El dret a decidir... deure de decidir, en el context de 
salut’ 

a càrrec de Núria Terribas 
20 de març de 2012 

 
 
‘La cooperació, de la generositat a l’enfocament de 
drets’ 

a càrrec de Francesc Mateu 
29 de maig de 2012 

XVI Jornada Escola Universitària de Ciències de la 
Salut i CatSalut 
 
La XVI Jornada organitzada conjuntament per l’Escola 
Universitària de Ciències de la Salut de la Fundació Uni-
versitària del Bages (FUB) i CatSalut va tractar sobre el 
desplegament dels projectes territorials relacionats amb 
el Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat (PPAC) 
i les experiències que s’estan desenvolupant al territori 
per atendre els malalts crònics. Es va celebrar el 21 de 
juny de 2012, a la sala d’actes de la FUB, amb el títol 
genèric de ‘L’atenció a la cronicitat: un repte compartit’. 
 
Una esperança de vida progressivament més llarga i els 
avenços científics han fet que cada vegada siguin més 
les persones que viuen amb malalties cròniques. Això, 
en un moment en el qual hi ha problemes de sostenibili-
tat del sistema sanitari i, per tant, en un moment de 
reorientació de les seves prioritats. 
 
És en aquesta línia que els Departaments de Salut i de 
Benestar i Família han elaborat el PPAC, un programa 
que vol donar resposta als reptes que planteja l’atenció 
a la cronicitat i que ho fa apostant per un model proactiu 
i preventiu que integri l’atenció sanitària, social i comu-
nitària i que se centri en l’atenció a les persones i la se-
va autoresponsabilitat. Aquest programa i el seu desen-
volupament amb la presentació de casos concrets centra 
els continguts de la XVI Jornada. 

Altres activitats 
 
 

> Col·laboració i impartició de diferents tallers a les 
XXIV Jornades de Medicina de l’Esport del Bages, 
celebrades el 10, 11 i 12 de novembre de 2011, a 
Manresa. 

 
 
> Participació a la fira de teràpies naturals Cuida’t, 

que es va celebrar al Palau Firal de Manresa, el 
18 i 19 de març de 2012. 
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Escola Universitària de Ciències de la Salut 
Infermeria 

 

Grau en Infermeria 
 
Els estudis d’Infermeria de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut condueixen 
al títol oficial de Graduat en Infermeria per la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB). La seva durada és de quatre cursos acadèmics. 
 
La càrrega lectiva total és de 240 crèdits ECTS distribuïts de la manera següent: 
 

> Formació bàsica: 60 crèdits 
> Assignatures obligatòries: 60 crèdits 
> Assignatures optatives: 30 crèdits 
> Pràctiques externes: 81 crèdits 
> Treball de final de grau: 9 crèdits 

 
Els alumnes tenen l’opció d’obtenir una menció en Cures infermeres en àmbits es-
pecífics o bé en Salut, estils de vida i cultura, en funció de l’optativitat que cursin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Grau 
en Infermeria 

permet obtenir 
mencions en 

Cures infermeres 
o bé en Salut, 
estils de vida i 

cultura. 
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Escola Universitària de Ciències de la Salut 
Infermeria 

 

Les estades de pràctiques 
 
L'objectiu general de les pràctiques és que l'alumne integri i apliqui els coneixements adquirits, desenvolupi habilitats i 
adopti les actituds necessàries que el capacitin com a professional competent. Es realitzen a partir del 2n curs. Per poder 
realitzar els crèdits de Pràctica Clínica que el Pla d'Estudis preveu, l'Escola Universitària de Ciències de la Salut signa con-
venis de pràctiques amb diferents centres assistencials. 
 

Rotatoris de pràctiques 
 
Els estudis d’Infermeria van programar un total de 671 rotatoris de pràctiques per als alumnes de 2n i 3r de grau, durant 
el curs 2011/2012. Aquesta xifra és lleugerament superior a la del curs anterior, que va ser de 646, ja que a segon curs 
hi havia dues línies i, al tercer, el nombre de rotatoris pràctics és de 5 per alumne. Per als estudis de diplomatura, en 
procés de desprogramació, només es van programar 5 rotatoris. La distribució per cursos va ser aquesta: 

> 328 rotatoris de 4 setmanes de durada per a alumnes de 2n curs. 
> 343 rotatoris de 4 setmanes de durada per a alumnes de 3r curs. 
> 5 rotatoris per a alumnes de diplomatura 

• 1 rotatori en Atenció Primària 
• 2 rotatoris en Salut Mental 
• 2 rotatoris en Materno-Infantil 

Centres amb conveni de pràctiques 
 
CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 
 
SAP Bages - Berguedà - Solsonès 

CAP Bages 
ABS Sagrada Família 
ABS Plaça Catalunya 
ABS Cardona 
ABS Súria (Súria - Callús - Valls de Torroella) 
ABS St. Joan de Vilatorrada 
ABS Sallent 
ABS Navarcles - St. Fruitós de Bages 
ABS Sant Vicenç de Castellet 
ABS Berga Centre (Berga - Avià - St. Jordi - 
Borredà - Vilada) 
ABS Berga Sud (Gironella - Puig-reig) 
ABS Artés 
ABS Navàs - Balsareny 

SAP Lleida 
ABS Cervera - Guissona 

SAP Anoia 
ABS Vilanova del Camí 
ABS Santa Margarida Montbui 
ABS Igualada 

Mútua de Terrassa: 
CAP Olesa de Montserrat 

Consorci Sociosanitari de Terrassa: 
CAP Terrassa Est 

Althaia - Xarxa Assistencial de Manresa: 
ABS: CAP Bases / CAP Casc Antic 

 
 
CENTRES HOSPITALARIS 
 
Althaia - Xarxa Assistencial de Manresa : 

Hospital Sant Joan de Déu 
Centre Hospitalari 
Clínica de Manresa 

Hospital de Terrassa. Consorci Sanitari de Terrassa. 
Clínica Asepeyo de Sant Cugat 
Consorci Sanitari de l’Anoia 
Hospital Sant Bernabé de Berga 
Hospital Sant Joan de Déu de Martorell 
Hospital de Puigcerdà 
Hospital de Vilafranca  
Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Sant Boi de Llobregat).  
 
 
CENTRES SOCIOSANITARIS 
 
Fundació Sociosanitària de Manresa (FUSSAM) 
 
Centre Sociosanitari ( Salut Mental ) Germanes Hospi-
talàries del Sagrat Cor de Jesús de Martorell 
 
Fundació Sanitària Sant Josep d’Igualada.   
 
Residència Assistida Font dels Capellans 
 
Servei de Salut d'Empresa ( Mútua Intercomarcal Man-
resa ) - Manresa 
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Escola Universitària de Ciències de la Salut 
Fisioteràpia 

 

Grau en Fisioteràpia 
 
Els estudis de Fisioteràpia de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut conduei-
xen al títol oficial de Graduat en Fisioteràpia per la Universitat Autònoma de Barce-
lona (UAB). La seva durada és de quatre cursos acadèmics. 
 
La càrrega lectiva total és de 240 crèdits ECTS distribuïts de la manera següent: 
 

> Formació bàsica: 60 crèdits 
> Assignatures obligatòries: 84 crèdits 
> Assignatures optatives: 48 crèdits 
> Pràctiques tutelades: 36 crèdits 
> Treball de final de grau: 12 crèdits 

 
Els alumnes tenen l’opció d’obtenir dues mencions: 

> Menció de Teràpia manual 
> Menció de Fisioteràpia en Neurologia 

 
 
 
 
 

El Grau en Fisioteràpia 
permet obtenir 
mencions de 

Teràpia Manual 
o de Fisioteràpia 

en Neurologia 
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Escola Universitària de Ciències de la Salut 
Fisioteràpia 

 

Les estades de pràctiques 
 
L'objectiu general de les pràctiques és que l'alumne integri i apliqui els coneixements adquirits, desenvolupi habilitats i 
adopti les actituds necessàries que el capacitin com a professional competent. 
 
El 40% de la formació és pràctica, distribuïda per cursos i rotatoris. 
 
Per poder realitzar els crèdits de Pràctica Clínica que el Pla d'Estudis preveu, l'Escola Universitària de Ciències de la Salut 
signa convenis de pràctiques amb diferents centres assistencials. 

Centres amb convenis de pràctiques 
 
 
Hospital 
 Parc Taulí (Sabadell)  
 Terrassa (Terrassa)  
 Sant Pau (Barcelona) 
 Centre Hospitalari (Manresa)  
 Sant Joan de Déu (Manresa)  
 Santa Maria (Lleida)  
 FSI CCA Hospital Igualada  
 Sant Rafael (Barcelona)  
 MAZ (Saragossa)  
 Sant Bernabé (Berga)  
 Asepeyo (Sant Cugat) 
 
 
Centre Atenció Primària   
 CAP Martorell  
 CAP Vinyets (Sant Boi)  
 CAP Just Oliveras (L’Hospitalet de Llobregat) 
 
 
Clínica   
 Universitària de la FUB (Manresa) 
 Sant Jordi (Barcelona) 
 Cima (Barcelona) 
 Cimetir (Manresa)  
 
 
Hipoteràpia 
 Fundació EPONA (Barberà del Vallès)  
 Fundació Don Caballo (Vilanova del Vallès)
  
 
Especialitat esportiva 
 Medisport (Andorra)  
 RCD Espanyol (Cornellà)  
   
 
Especialitat pediatria   
 Hospital de Nens de Barcelona  
 Sant Joan de Déu de Barcelona  
 
 

 
 
 
Especialitat neurologia   
 Escola Ed. Esp. Taiga (Barcelona)  
 Can Vila (Mollet del Vallès)  
 Escola Educació Especial Fàtima 

(Terrassa)  
 Escola Educació Especial de Berga 
 Ampans (Manresa) 
 Ademgi (Donostia)  
 SIRN (Barcelona)  
 SIRN (Manresa)   
 Sala Puigverd (Castellar del Vallès) 
 Fundació SbS (L’Hospitalet de Llobregat) 
 
 
Especialitat sòl pèlvic   
 CAP Foneria (Manresa)  
 Institut Dexeus (Barcelona) 
 
 
Centre privat, assistència mutual privada 
 Fisioteràpia i Salut (Súria)  
 CRB (Manresa)  
 Arcmèdic (Terrassa)  
 Traumasalut (Sabadell)  
 El Centre de Sallent  
 Centre Rehabilitació Cardona  
 Firs Sant Fruitós (St. Fruitós de Bages)   
 Teresa Terricabres (Gironella)  
 Húnter (Santpedor)  
 Eurosport (Barcelona)  
 Centre Fisioteràpia Sant Boi (Sant Boi)  
 Talus (Manresa)  
 Saibela (Manresa)  
 AXIS (Lleida)  
 Fisio CT (Igualada)      
 Fisiocentre (Solsona)  
 Policlínic del Bages (Manresa)  
 DEYRE Rehabilitación (Pamplona) 
 Consultori del Dr. Cabestany (Sabadell) 
 Clínica de Molins de Rei  
 Fisio 7 (Manresa)  
 CMC (Sabadell)  
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Escola Universitària de Ciències de la Salut 
Fisioteràpia 

 

Col·laboracions amb altres institucions 
 
Els estudis de Fisioteràpia col·laboren activament en 
diferents iniciatives socials i esportives que es duen a 
terme en l’entorn immediat. Hi aporten el seu coneixe-
ment i expertesa, amb voluntat de donar a conèixer 
aquesta especialitat sanitària a la població en general. 
 
Durant el curs 2011/2012, es va oferir servei de fisio-
teràpia en diferents curses populars i de muntanya. 

Centre Sociosanitari i Residència Geriàtrica 
 Hospital de Sant Andreu (Manresa)  
 Hospital Caixa Catalunya (Barcelona)  
 Residència Sagrada Família (Manresa)   
 Fundació Pare Vilaseca (Igualada)  
 Residència Palau de Can Sunyer 

(Castellví de Rosanes) 
   
 
 
 
Convenis puntuals per a alumnes 

Residencia Aspaym (Valladolid) 
Hospital San Pedro (La Rioja 
Serveis Mèdics Penedès 

(Vilafranca del Penedès) 
Clinica Dra. Vazquez (Sevilla) 
Hospital Donostia (Donostia) 
Clinica Viamed Los Manzanos (La Rioja) 
Hospital Dr. Negrin (Las Palmas) 
Hospital Universitari Son Espases (Mallorca) 
Hospital Levante (Benidorm) 
CDIAP Segarra (Cervera) 
Hospital Galdakao-Usansolo (Galdakao) 
Hospital Mendaro (Mendaro) 
FISAN (Malaga) 
Fisioterapia Teror (Las Palmas) 
Fisiosport Maresme (Mataró) 
Artros (Badalona) 
Hospital Insular Materno Infantil 

(Las Palmas de Gran Canaria) 
Centre Mèdic Castelldefels (Castelldefels) 
Hospital San Jorge (Huesca) 
Aita Menni (Mondragón) 
FIMEGA (Pontevedra) 
APASA  (Amposta) 
CAP Catalunya (Tarragona) 
Hospital Comarcal Alt Penedès 

(Vilafranca del Penedès) 
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Escola Universitària de Ciències de la Salut 
Podologia 

 

Grau en Podologia 
 
Els estudis de Podologia de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut condueixen 
al títol oficial de Graduat en Podologia per la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB). La seva durada és de quatre cursos acadèmics. 
 
La càrrega lectiva total és de 240 crèdits ECTS distribuïts de la manera següent: 
 

> Formació bàsica: 60 crèdits 
> Assignatures obligatòries: 90 crèdits 
> Assignatures optatives: 54 crèdits 
> Pràctiques externes: 30 crèdits 
> Treball de final de grau: 6 crèdits 

 
 
 
 
 

El Grau en Podologia 
inclou 30 crèdits 
en pràctiques 
externes. 
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Escola Universitària de Ciències de la Salut 
Podologia 

 

Les estades de pràctiques 
 
L'objectiu general de les pràctiques és que l'alumne integri i apliqui els coneixements adquirits, desenvolupi habilitats i 
adopti les actituds necessàries que el capacitin com a professional competent. 
 
El 41 % de la formació és pràctica, distribuïda per cursos i rotatoris, i es realitza en horari de matí. 
 
Els crèdits de Pràctica Clínica que el Pla d'Estudis preveu es fan a través de la Clínica Universitària de Manresa, depenent 
de la FUB. Els alumnes fan les pràctiques a la mateixa Clínica o en altres centres que hi mantenen acords de 
col·laboració. 

Centres de pràctiques 
 
 
Centres sanitaris 
 
Althaia—Xarxa assistencial de Manresa 
Clínica Universitària de Manresa (FUB) 
Fundació Sociosanitària de Manresa (FSSM) 
 
 
Residències 
 
Residència d’AMPANS 
Residència Montblanc 
Residència de Sant Andreu 

Valoració de les pràctiques 
 
 
Els estudis de Podologia de la FUB han gestionat les 
estades en pràctiques d’un total de 14 alumnes de ter-
cer curs de grau. Les han dut a terme en el marc de les 
assignatures de Pràcticum I i Pràcticum II. Han comple-
tat un total de 12 rotatoris en diferents centres assis-
tencials, amb l’objectiu que tots els alumnes puguin 
conèixer realitats ben diverses de la pràctica professio-
nal del podòleg. 
 
Els alumnes han valorat molt positivament les estades 
de pràctiques, amb una puntuació mitjana de 4,4 sobre 
5. L’element més ben valorat ha estat l’accessibilitat 
del professional-tutor del centre per resoldre dubtes 
(amb una puntuació mitjana de 4,49). També ha obtin-
gut una bona puntuació el professorat de pràctiques i la 
seva atenció i disponibilitat per resoldre incidències 
(amb una valoració mitjana de 4,46). L’element que els 
alumnes han puntuat més baix ha estat l’aprenentatge 
dels alumnes per organitzar-se al centre de pràctiques 
que, tot i això, ha obtingut un valor mitjà de 4,29. 
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Escola Universitària de Ciències de la Salut 
Logopèdia 

 

Grau en Logopèdia 
 
Els estudis de Logopèdia de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut conduei-
xen al títol oficial de Graduat en Logopèdia per la Universitat Autònoma de Barcelo-
na (UAB). La seva durada és de quatre cursos acadèmics. 
 
La càrrega lectiva total és de 240 crèdits ECTS distribuïts de la manera següent: 
 

> Formació bàsica: 60 crèdits 
> Assignatures obligatòries: 102 crèdits 
> Assignatures optatives: 48 crèdits 
> Pràctiques: 28 crèdits 
> Treball de final de grau: 6 crèdits 

 
 
 
 
 

El Grau en Logopèdia 
inclou 28 crèdits 
en pràctiques. 
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Escola Universitària de Ciències de la Salut 
Logopèdia 

 

Les estades de pràctiques 
 
L'objectiu general de les pràctiques és que l'alumne integri i apliqui els coneixements adquirits, desenvolupi habilitats i 
adopti les actituds necessàries que el capacitin com a professional competent. Es realitzen entre 3r i 4t curs. Per poder 
realitzar els crèdits de Pràctica Clínica, l'Escola Universitària de Ciències de la Salut col·labora amb una àmplia xarxa de 
centres assistencials en conveni de pràctiques. 

Centres de pràctiques 
 
Social-educatiu 
 
Llar Santa Maria de Queralt (Berga) 
CDIAPBS (Berga) 
CDIAP Tris Tras (Manlleu) 
CDIAP Pla de l’Estany (Banyoles) 
CDIAP Baix Empordà (Palamós) 
Aspace. Centre pilot Arcàngel Sant Gabriel (Barcelona) 
Auxilia (Barcelona) 
Escola Guimbarda (Barcelona) 
EEE Fasia (Barcelona) 
CEE Jeroni de Moragues (Santpedor) 
CEE Mare de Déu del Pontarró (Martorell) 
CEE Sant Joan de la Creu (Barcelona) 
EIR El Niu (Barcelona) 
Escola Fàsia Sarrià (Barcelona) 
ASPAS (Palma de Mallorca) 
Fundació ALTEM (Figueres) 
CPT Escola Estel—Santo Tomás (Vic) 
APNEEF (Eivissa) 
 
 
Centres hospitalaris 
 
Centre de medicina correctiva de Sabadell (Sabadell) 
Hospital Clínic. Hospital de dia (Barcelona) 
Consorci sanitari del Garraf (Vilanova i la Geltrú) 
Hospital de dia de Granollers (Granollers) 
Hospital universitari de Bellvitge (Barcelona) 
Institut Guttmann (Badalona) 
Hospital del Mar i de l’Esperança (Barcelona) 
AVAN (Terrassa) 
CRIL (Barcelona) 
Consorci sanitari Anoia (Igualada) 
UTE ACERF (Barcelona) 
CERVA (Sabadell) 
Sociosanitari Vallparadís (Terrassa) 
SIRN (Manresa) 
Hospital Son Llàtzer (Palma de Mallorca) 
Hospital Can Misses (Eivissa) 
Servei de Logopèdia Ambulatòria—FUB (Manresa) 

 
 
Centres privats 
 
Clínica foniàtrica Dra. Arias (Barcelona) 
Clot de la Mel (Barcelona) 
CAPI Centre d’Atenció Psicopedagògica (Cornellà de Llo-
bregat) 
Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona (Vic) 
Logopèdics (Lleida) 
Tàndem (Sant Just Desvern) 
Encaix (Terrassa) 
Fonologos (Barcelona) 
GLP Martín (Barcelona) 
Clínica Logopèdica de la FUB (Manresa) 
Mot a mot (El Vendrell) 
Escoltam i parlam (Palma de Mallorca) 
Altaveu (Barcelona) 
Centre de Psicologia Aplicada del Bages (Manresa) 
CLIP—Centre de Logopèdia Psicologia i Reforç Escolar 
(Sabadell) 
Dau—Centre de Logopèdia i Psicologia (Granollers) 
OKIDI—Logopèdia (Barcelona) 
 
 
 
 
CREDAs 
 
CREDA Narcís Masó (Manresa) 
CREDA Jordi Perelló (Sabadell) 
CREDA Lleida (CEIP Magí Morera) (Lleida) 
CREDA Tarragona (Tarragona) 
CREDAC Pere Barnils (Barcelona) 
CREDA Catalunya Central (Manresa) 
CREDA Baix Llobregat (Sant Feliu de Llobregat) 
CREDA Comarques IV (Vilanova i la Geltrú) 

Jornada per a professionals de la Logopèdia 
 
Anualment, els estudis de Logopèdia organitzen una jornada adreçada als professionals d’aquesta especialitat. Es convida 
de manera especial els tutors de centre. És una manera d’agrair-los el seu treball com a supervisors de les pràctiques 
dels alumnes. En el curs 2011/2012, van celebrar-ne la cinquena edició, el 24 de març de 2012, amb el lema: 
‘Logopèdia, el pacient té la paraula’. Persones amb diferents alteracions logopèdiques van explicar, juntament amb els 
seus terapeutes, el tractament que havien seguit i els seus resultats. 
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Escola de Formació Contínua 
 
L’Escola de Formació Contínua (EFC) s’ocupa de planificar, organitzar, difondre i 
gestionar tota l’activitat de formació de postgrau de la FUB. Ofereix serveis de for-
mació a professionals i empreses, principalment en els àmbits de les Ciències So-
cials (Gestió d’empresa i Educació Infantil) i de les Ciències de la Salut (Infermeria, 
Fisioteràpia, Podologia i Logopèdia). 
 
L’EFC promou la formació personal i professional mitjançant un projecte universita-
ri sostenible, innovador i de qualitat, en col·laboració amb altres institucions i 
adequat a les necessitats socials de l’entorn i el territori. 
 
El model educatiu de l’EFC té com a objectiu final aconseguir que tot allò après 
sigui transferit als centres i llocs de treball reals. 
 
 
Activitat acadèmica de l’EFC 
 
Durant el curs 2011/2012, l’EFC va formar 2.286 alumnes: 
 
Nombre d’alumnes en màsters (Ciències de la Salut): 41 
 
Nombre d’alumnes en postgraus: 161 

Ciències de la Salut: 124 
Empresa: 37 
 

Nombre d’alumnes en cursos de curta durada: 634 
Fisioteràpia: 207 
Infermeria: 60 
Podologia: 19 
Empresa: 15 
Educació: 133 
Coneixements transversals: 49 

 
Nombre d’alumnes del servei d’idiomes: 174 
 
Nombre d’alumnes en formació in company: 329 
 
Nombre d’alumnes en altres activitats formatives: 686 

L’Escola 
de Formació Contínua 
va formar 
més dos mil alumnes 
durant el curs 
2011/2012. 
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Postgraus i màsters realitzats. Curs 2011/2012 

 Hores Alumnes 

Màster en Emergències extrahospitalàries 350 35 

Postgrau en Dependència i atenció domiciliària 210 10 

Postgrau en Anestesiologia, reanimació 
i terapèutica del dolor 

210 24 

Postgrau de Fisioteràpia en traumatologia 
i cirurgia ortopèdica 

210 26 

Postgrau en Gestió de persones a les organitzacions 180 15 

Postgrau en Comptabilitat i finances 180 10 

Postgrau en Direcció i gestió d’empreses vitivinícoles 180 12 

Total: 1 màster i 9 postgraus 2.228 hores 202 alumnes 

Màster en Emergències extrahospitalàries 
(via convalidació postgrau) 

 6 

Postgrau en Direcció i gestió de centres sociosanitaris (UCH) 228 24 

Residència clínica en Podologia 300 8 

Postgrau en Reeducació del sòl pèlvic 180 32 

Cursos de l’àmbit de la Infermeria. Curs 2011/2012 

 Hores Alumnes 

Recertificació en SVB i DEA 2 9 

Monogràfics d’instrumentació 10 8 

SVA 25 1 

Pràctic de rescat de muntanya a l’hivern 75 16 

Actualització en l’atenció pluridisciplinar a les persones 
grans amb síndrome de demència. Intervenció de cures 
pal·liatives 

25 3 

Neurofisiologia clínica bàsica 80 10 

Accidents de múltiples víctimes i catàstrofes 35 13 

Total: 7 cursos 252 hores 60 alumnes 

Escola de Formació Contínua 
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Cursos de l’àmbit de la Fisioteràpia. Curs 2011/2012 

 Hores Alumnes 

Iniciació al mètode Pilates Matwork 30 16 

Mobilització del sistema nerviós 32 15 

Drenatge limfàtic 40 20 

Kinesiembenat 16 22 

Nutrició i fisioteràpia 25 19 

Àlgies mecàniques de la columna vertebral 32 11 

Estudi i tractament de l’ATM 48 30 

Fisioteràpia pediàtrica en pluridiscapacitat 36 12 

Relaxació instrumental miofascial 40 27 

Fisioteràpia abdominal 32 15 

Marxa nòrdica 15 12 

Introducció al concepte Bobath 20 8 

Total: 12 cursos 366 hores 207 alumnes 

Cursos de l’àmbit de la Podologia. Curs 2011/2012 

 Hores Alumnes 

Peu diabètic i reumàtic 22 3 

Total:  2 cursos 47 hores 19 alumnes 

Noves tecnologies aplicades 
a la biomecànica de l’extremitat inferior 

25 16 

Escola de Formació Contínua 
 

 

Cursos de l’àmbit de la Salut. Curs 2011/2012 

 Hores Alumnes 

Curs bàsic de formació en plans d’autoprotecció 
(2a edició) 

150 25 

Total:  2 cursos 300 hores 49 alumnes 

Curs bàsic de formació en plans d’autoprotecció 
(1a edició) 

150 24 
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Cursos de l’àmbit d’Empresa. Curs 2011/2012 

(formació modular lligada a postgraus) Hores Alumnes 

Direcció financera  90 4 

Direcció comptable 90 3 

Direcció de l’àrea de RRHH 50 1 

Gestió de funcions administratives en l’àrea de RRHH 100 4 

Direcció i lideratge en l’empresa 50 3 

Total: 5 cursos 380 hores 15 alumnes 

Escola de Formació Contínua 
 

 

Cursos de l’àmbit d’Educació. Curs 2011/2012 

 Hores Alumnes 

Experimentar en educació infantil 30 29 

El joc com a eina educativa 30 13 

Disseny de pàgines web 1 30 9 

Recursos a internet per a primària 30 10 

L’escola al segle XXI 30 30 

Total: 8 cursos 240 hores 133 alumnes 

L’infant com a protagonista dels seus aprenentatges 30 24 

Educació física: 
programem unitats didàctiques competents 

30 9 

TIC i l’atenció a la diversitat i les NEE a primària 30 9 

Cursos d’idiomes. Curs 2011/2012 

 Hores Alumnes 

Anglès I (elementary) 90 12 

Anglès V (advanced 1) 90 17 

Anglès VI (advanced 2) 90 7 

Conversa en anglès 1 10 12 

Català—Normativa i redacció de textos 30 16 

Total: 9 cursos 735 hores 174 alumnes 

Alemany I 90 8 

Anglès IV (upper-intermediate) 90 20 

Anglès III (intermediate) 90 20 

Anglès II (pre-intermediate) 90 9 

Conversa en anglès 2 20 7 

Català bàsic 45 46 
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Cursos de la Universitat d’estiu. Curs 2011/2012 

 Hores Alumnes 

Anglès—Elementary 45 9 

Anglès—Intermediate 45 12 

Idees emprenedores 22,5 12 

Comptabilitat informatitzada 22,5 11 

Coaching i PNL 8 8 

Total: 5 cursos 143 hores 52 alumnes 

Jornades. Curs 2011/2012 

 Hores Alumnes 

Jornada FUB-CatSalut 5 36 

Total:  8 jornades 56 hores 634 alumnes 

El pacient té la paraula 4 71 

Som el que mengem 5 80 

Diàlegs educatius 15 100 

II Setmana del Cor de Manresa 5 80 

Jornada d’Economia 5 98 

Accés i admissió a la universitat 2 20 

Jornada d’Escola Rural 15 149 

Formació in company—Empresa. Curs 2011/2012 

 Empresa Hores Alumnes 

Emprenedoria CFI Cercs—
Berguedà 

30 20 

Formació empresarial Federació 
d’Empresaris 

de la 
Catalunya 
Central 

45 15 

Formació empresarial Federació 
d’Empresaris 

de la 
Catalunya 
Central 

45 15 

Total:  3 cursos  120 hores 50 alumnes 

Escola de Formació Contínua 
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Escola de Formació Contínua 
 

 

Formació in company—Salut. Curs 2011/2012 

 Hores Alumnes 

Educació per a la salut 20 25 

Total: 14 cursos 530 hores 279 alumnes 

SVB i DEA 8 16 

Neonatologia 10 10 

Neurofisiologia 80 11 

Recerca en Ciències de la Salut 20 25 

Primers auxilis 12 15 

Alimentació saludable (Aula de Cultura) 9 15 

Suport vital i DEA 8 16 

Empresa 

FSSM 

Ajuntament 
de Manresa 

Institut Lluís 
de Peguera 

Hospital de 
Granollers 

Althaia 

Althaia 

FSSM 

Althaia 

 

Transferències i mobilitzacions CIO 
Ajuntament 
de Manresa 

20 15 

Transferències i mobilitzacions CIO 
Ajuntament 
de Manresa 

20 15 

Lideratge UCF 
(Manchón) 

20 20 

Itinerari de Formació UCF 84 16 

Itinerari de Comunicació UCF 84 15 

Alimentació i geriatria UCF 15 15 

Acte de postgraduació 
 
L’Escola de Formació Contínua de la Fundació Universitària del Bages va lliurar els títols a 90 dels 202 alumnes de màster 
i postgrau del curs 2011-2012 en un acte de postgraduació, celebrat el 3 de juliol de 2012, a la sala d’actes. Francesc 
Rufas, professor col·laborador de la FUB, va pronunciar la lliçó de comiat ‘Diferenciació i marca personal. Nous reptes de 
desenvolupament professional i personal’.  
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Clínica Universitària  
 

Clínica Universitària de Manresa 
 
La Clínica Universitària (CU+) és un centre sanitari especialitzat en Fisioteràpia, 
Podologia i Logopèdia, que depèn de la Fundació Universitària del Bages i està ubi-
cat a les seves instal·lacions. Ofereix atenció privada a la població en general i, 
també, a través de concerts i convenis de col·laboració amb institucions diferents. 
 
La CU+ compta amb professionals diferents (podòlegs, logopedes, fisioterapeutes) 
que col·laboren per donar respostes integrals als problemes de salut. Els serveis 
assistencials s’adapten a les necessitats de cada persona, sigui quina sigui la seva 
edat, estil de vida o activitat laboral: per a infants, joves, adults i gent gran; per a 
problemes crònics o lesions agudes; per a esportistes; per a les persones amb ma-
lalties cròniques i també per a les seves famílies; i per a qualsevol que vulgui posar 
la seva salut i la dels seus, en bones mans. 
 
 
La Clínica Universitària i els estudis de Ciències de la Salut de la FUB 
 
Els professionals de la CU+ són professors dels estudis de Ciències de la Salut de la 
Fundació Universitària del Bages (FUB) que combinen la docència amb la pràctica 
assistencial. L’equip es completa amb titulats de la mateixa FUB que han estat se-
leccionats entre els millors expedients acadèmics i personals. 
 
D’altra banda, la CU+ ofereix oportunitats de formació pràctica dels estudis de 
grau de Ciències de la Salut de la FUB. És un valor afegit a l’excel·lent formació 
professionalitzadora que reben els estudiants. 
 

La Clínica 
Universitària 
és un centre sanitari 
amb funcions 
de suport 
a la docència 
en Ciències 
de la Salut. 
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Clínica Universitària 
Activitat de la Clínica 
 

 

Resum de l’activitat del servei de Logopèdia. Curs 2011/2012 

 Visites Sessions Total 

Servei de logopèdia de la FUB 45 1.418 1.463 

CatSalut Bages-Solsonès 652 14.291 14.943 

Serveis a planta a Althaia —- 859 859 

Prestació de serveis a tercers —- 647 647 

Total 697 17.215 17.912 

Resum de l’activitat del servei de Podologia. Curs 2011/2012 

 Explora-
cions 

Quiro-
pòdies 

Suports 
plantars 

Cirurgies Total 

Servei de podologia de la FUB 494 1.205 235 6 1.940 

Prestació de serveis a tercers 946 1.626 11 164 2.747 

Total 1.440 2.831 246 170 4.687 

Resum de l’activitat del servei de Fisioteràpia. Curs 2011/2012 

Visites Sessions Total 

46 1.285 1.331 

Nou edifici de la Clínica 
 
La construcció del nou edifici de la Clínica Universitària 
es duu a terme al llarg del curs 2011/2012. Constructo-
ra d’Aro en lliura les claus a la direcció de la Fundació 
Universitària del Bages, a finals de maig de 2012, com-
plint els terminis i el pressupost previstos. 
 
El nou edifici té una superfície de 3.500 metres qua-
drats, la qual cosa permetrà la Clínica Universitària créi-
xer en espai i en quantitat, qualitat i especificitat dels 
seus serveis i, a més, millorar les infraestructures per a 
la formació teòricopràctica de grau i de postgrau dels 
estudis de Ciències de la Salut. 
 
La Clínica Universitària estrena imatge coincidint amb 
l’acabament de les obres i la instal·lació del rètol a la 
seva façana nord. El nou logotip és un cub blau amb les 
sigles CU+. 
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Clínica Universitària 
Activitat de la Clínica 

 
 

Programa de detecció precoç de problemes de salut en escolars 
 
La Clínica Universitària de Manresa organitza amb els ajuntaments de diferents poblacions del Bages el Programa de de-
tecció precoç de problemes de salut en escolars. S’adreça de forma específica i gratuïta a tots els escolars de P4, P5 i 4t 
de primària i se centra en quatre àmbits d’especialització: la fisioteràpia, la logopèdia, la infermeria i la podologia. Durant 
el curs 2011/2012 es va dur a terme la vuitena edició del programa. 

Resum de l’activitat del programa de detecció precoç de problemes de salut en escolars (PDP) 
Curs 2011/2012 

Curs Infants 
participants 

Poblacions 
participants 

2004/2005 639 1 

Exploracions 
realitzades 

827 

Escoles 
participants 

6 

2005/2006 913 1.247 9 3 

2006/2007 1.066 1.403 12 3 

2007/2008 1.320 1.705 17 5 

2008/2009 1.282 1.652 15 4 

2009/2010 1.254 1.658 17 5 

2010/2011 1.196 1.517 16 2 

Total 8.788 11.461 --- --- 

2011/2012 1.118 1.452 16 3 

Promoció de la salut 
 
La Clínica Universitària de Manresa duu a terme activi-
tats de divulgació d’hàbits de salut entre la població. 
Durant el curs 2011/2012, destaquen: 
 

> Col·laboració a Regió 7, amb la columna setma-
nal ‘Cuida’t’, que es publica els diumenges. Trac-
ta sobre consells per cuidar la salut, des del punt 
de vista de la podologia, la logopèdia i la fisio-
teràpia. 

 
> Col·laboració al programa Ona Universitària de 

Ràdio Manrsea, amb un consell setmanal de logo-
pèdia, podologia o fisioteràpia. 

 
> Taller ‘Aprèn a cuidar la teva esquena’ per a tots 

les escolars de 4t de Primària que participen al 
PDP. 

Altres activitats de la Clínica 
 
Altres activitats destacades de la Clínica Universitària 
durant el curs 2011/2012 van ser: 
 

> Ampliació de l’acord amb Althaia per col·laborar 
en l’àmbit de la Podologia privada amb la creació 
del servei Althapeu. El nou servei s’adreça a la 
població en general i està ubicat a la Clínica de 
Sant Josep i al CAP Les Bases. 

 
> Signatura d’un conveni de col·laboració amb l’As-

sociació de Diabètics de Manresa per oferir a 
aquest col·lectiu un servei especialitzat en podo-
logia. 
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Serveis a la comunitat universitària 
Relacions internacionals 
 

 

Relacions Internacionals 
 
El departament de Relacions Internacionals, juntament amb l’Àrea de Relacions 
Internacionals de la UAB, gestiona diferents programes i accions dirigides a fomen-
tar la mobilitat de l’alumnat i el professorat. Els programes en els quals han partici-
pat els estudis de la FUB, durant el curs 2011/2012 han estat: 

> SICUE-SÉNECA, d’àmbit estatal 
> Lifelong Learning Programme / ERASMUS, d’àmbit europeu 
> Programa propi d’intercanvis de la UAB, que facilita la realització d’estades 

formatives dels estudiants a universitats no europees. 
 
 
 
Visites institucionals i mobilitat docent 
 
D’altra banda, la FUB també ha rebut la visita de grups d’alumnes i professors es-
trangers per participar en activitats acadèmiques: 
 

> Visita de 18 alumnes de Fisioteràpia de Slippery Rock University (Estats 
Units) amb la seva professora. Van visitar les instal·lacions, el centre hospi-
talari i es va organitzar una xerrada d’intercanvi amb alumnes i professors 
amb la participació del Col·legi de Fisioterapeutes. 

> Visita de la coordinadora d’intercanvis de l’Escola Superior de Saude do Al-
coitao (Portugal) i professora dels estudis de Fisioteràpia. 

> Visita de la vicerectora de Relacions internacionals i professora dels estudis 
de Fisioteràpia de la Charles University of Prague (República Txeca) per tan-
car la signatura del conveni. 

> Visita d’una de les coordinadores d’intercanvis de la Pirkanma Polytechnic de 
Tampere (Finlàndia) i professora dels estudis de Fisioteràpia. A més de la 
visita institucional, va impartir una classe a un grup d’alumnes dels estudis. 

> Visita de dues professores dels estudis de Fisioteràpia de la Pamukkale Uni-
versity Denizli (Turquia), que van impartir dues classes als alumnes dels 
estudis. 

 
També s’han realitzat visites a altres universitats: 

> Una professora dels estudis de Logopèdia ha realitzat una mobilitat docent 
de cinc dies a l’Escola Superior de Saude do Alcoitao (Portugal). 

> La coordinadora d’intercanvis de Fisioteràpia i la responsable d’intercanvis 
de la FUB han realitzat una estada de coordinació a la Universitat de Ghent, 
amb l’objectiu de fer un seguiment del conveni i valorar la possibilitat d’am-
pliar el conveni a nous estudis. 

 
 
 
Signatura de nous convenis 
 
Convenis Erasmus i/o Erasmus Pràctiques 

> Els estudis de Fisioteràpia amb la Pamukkale University Denizli (Turquia) i la 
Charles University of Prague (República Txeca) 

 
Convenis Sicue/Séneca 

> Els estudis de Fisioteràpia amb la Universidad de Cádiz i la Universidad da 
Coruña. 

> Els estudis d’Educació infantil amb la Universidad Autónoma de Madrid-La 
Salle. I amb la Universitat de les Illes Balears. 

 

La FUB treballa 
per oferir oportunitats 

de mobilitat 
tant als alumnes 

com als professors. 
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Estudiants d’altres centres que han fet estada d’intercanvi a la FUB 
Curs 2011/2012 

Estudis Universitat 
d’origen 

Nombre d’alumnes Programa 

Infermeria Escola d’Infermeria de 
Vitoria-Gasteiz 

1 Séneca 

Infermeria Instituto Superior de 
Saúdo do Alto Ave 
(Portugal) 

1 Erasmus 

Fisioteràpia Pirkanma Polytechnic de 
Tampere (Finlàndia) 

2 Erasmus 

Fisioteràpia University of Ghent 
(Bèlgica) 

2 Erasmus 

Fisioteràpia Pamukkale University 
Denizli (Turquia) 

2 Programa propi 

Logopèdia Escola Superior de Saúde 
do Alcoaito (Portugal) 

2 Erasmus 

Estudiants de la FUB que han fet estada d’intercanvi en altres centres 
Curs 2011/2012 

Estudis Universitat 
de destí 

Nombre d’alumnes Programa 

Empresa Universitat de Vaasa 
(Finlàndia) 

2 Erasmus 

Serveis a la comunitat universitària 
Relacions internacionals 

 
 

Mobilitat dels estudiants 
 
Durant el curs 2011/2012, la FUB ha acollit 10 estudiants d’altres universitats. En el mateix període, 2 alumnes de grau 
de la FUB han fet estada en centres universitaris d’altres llocs de l’estat o d’Europa per completar la seva formació. 
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Serveis a la comunitat universitària 
Biblioteca 
 

 

Actuacions destacades 
 
Les actuacions més destacades de la BCUM durant el 
curs 2011/2012 han estat: 

> S’ha restringit a la comunitat universitària. L’ac-
cés es controla mitjançant una aplicació creada 
pel Centre de Càlcul de l’EPSEM. 

 
> S’ha participat en el Projecte d’Optimització 

Energètica (POE) de la UPC i s’ha aconseguit un 
estalvi del 10% en el consum elèctric i del 44% 
del gas. 

 
> S’ha elaborat, conjuntament amb el professor 

Francesc X. De las Heras, l’estudi bibliomètric: 
“La recerca a la Catalunya Central”. 

 
> S’ha millorat la informació al catàleg per facilitar 

la consulta i el préstec de la col·lecció d’ossos 
utilitzats pels estudis del Grau en Fisioteràpia. 

 
 
 
Desenvolupament professional 
 
El personal de la biblioteca ha assistit als següents cur-
sos: 

> Base de dades: Scopus i SABI. 
> Posa en marxa un bon servei d’informació a tra-

vés del xat. 
> Dialnet: mòdul d’exemplars de revistes. 

Formació 
 
La BCUM ha dut a terme diferents accions formatives 
adreçades a col·lectius diversos de la comunitat univer- 
sitària. 
 
Formació adreçada als estudiants. En destaquem: 

> Eines metodològiques per a la recerca en l’àmbit 
dels recursos naturals. 

 
> Introducció als ensenyaments semipresencials: 

com cercar informació en línia. 
 
> Recerca d’informació en ciències de la salut. 
 
> Cerca d’informació i metodologia per al teu treball 

acadèmic (PFC; TFC, etc.). 
 
> Introducció a la competència genèrica: ús solvent 

dels recursos d’informació. 
 
 
Formació adreçada als doctorands. En destaquem: 

> Web of knowledge 
 
 
Formació adreçada al PDI/PAS. En destaquem: 

> Com introduir dades a DRAC 
 
 
Formació individualitzada 
 

Biblioteca 
 
La Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM) està situada en un edifici annex i és compartida amb la seu de 
la UPC a Manresa. Es tracta d’un edifici rehabilitat, ben conservat i que disposa d’un important fons bibliogràfic. Compta 
amb instal·lacions, equipaments i serveis bibliotecaris adaptats a les noves necessitats de treball i estudi en grup en en-
torns tecnològics. 
 
Les dades més destacades a la BCUM durant el curs 2010/2011 han estat: 

> superfície de la biblioteca   1.200 m2 
> places de lectura    293 
> nombre de visitants de dilluns a divendres  115.774  
> mitjana d’ocupació de dilluns a divendres 93  
> préstec de documents   9.578  
> préstec de portàtils   3.321  
> exemplars de llibres   28.199  
> pressupost fons bibliogràfics UPC  5.613€  
> pressupost fons bibliogràfic FUB  15.500€  
> portàtils d’ús públic   17  



41 

 

Serveis a la comunitat universitària 
Gestió de beques i ajuts 

 
 

Beques del Ministerio de Educación y Ciencia 
 
Cada curs el MEC fa pública la convocatòria general de 
beques, a la qual es poden acollir els estudiants dels 
centres universitaris. 
 
El MEC fixa requisits acadèmics (no estar en possessió 
d'un títol universitari; matricular-se i haver estat matri-
culat el curs anterior d'un curs complet, entre altres). En 
termes econòmics, la convocatòria fixa uns llindars de 
renda i patrimoni màxims per accedir a la beca. 
 
 
 
Beques del Govern Basc 
 
Els residents al País Basc no poden sol·licitar les beques 
del règim general i de mobilitat del MEC, per la qual co-
sa únicament poden demanar les beques de la seva co-
munitat autònoma. 

Ajuts de l’AGAUR 
 
L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
(AGAUR) convoca les beques ACA, d’ajut als estudiants 
que cursin estudis universitaris oficials en els centres 
docents universitaris adscrits. 
 
 
 
Beques FUB de col·laboració 
 
La FUB convoca unes beques pels alumnes de grau ma-
triculats a qualsevol dels estudis de les seves escoles 
universitàries. 
 
La concessió d'aquest ajut econòmic implica que el be-
neficiari prestarà una col·laboració al llarg del curs, rea-
litzant tasques en algun dels serveis de la FUB o altres 
institucions. 
 
 
 

Gestió de beques i ajuts 
 
El departament de Secretaria Acadèmica gestiona les sol·licituds dels estudiants de la FUB per accedir a diferents tipus de 
beques i ajuts. Destaquen: 

> Les beques del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) 
> Les beques del Govern Basc 
> Els ajuts de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 
> Les beques FUB de col·laboració 

Resum de la gestió de beques. Curs 2011/2012 

Organisme  Concedides Denegades Tramitades 

 
 

MEC  

EU Ciències Salut 264 184 448 

EU Ciències Socials 118 65 183 

Baixes i trasllats de 
beca 

5 + 36 —- —- 

Govern Basc EU Ciències Salut 17 5 22 

AGAUR—ACA EU Ciències Salut 
EU Ciències Socials 

128 
40 

65 
41 

193 
81 

FUB  10 78 88 
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Serveis a la comunitat universìtària 
FUB Universitat Saludable 
 

 

El Programa FUB Universitat Saludable 
 
El programa FUB Universitat Saludable es va posar en marxa el curs 2010/2011 i té per objectiu sensibilitzar sobre la 
importància de seguir un estil de vida saludable tant la comunitat universitària com la població en general. Durant el curs 
2011/2012, va fer un èmfasi especial en la promoció d’hàbits lligats a l’activitat física i l’alimentació equilibrada i en la 
prevenció d’hàbits tòxics com el tabaquisme. Un equip de 5 alumnes van fer suport al programa, fent funcions de dina-
mitzadors i prescriptors de les activitats. 

II Setmana del Cor 
 
Més de 2.850 persones participen entre el 3 i el 9 d’oc-
tubre en la segona edició de la Setmana del Cor. Coor-
dinada per la Fundació Universitària del Bages, però 
organitzada per una vintena d’entitats, institucions i 
empreses, l’èxit d’aquesta segona edició consolida una 
iniciativa destinada a conscienciar sobre la necessitat 
d’assumir uns hàbits de vida saludables per prevenir i 
reduir el risc de malalties cardiovasculars. 
 
 
Campanya Pugem escales 
 
La Fundació Universitària del Bages (FUB) posa en 
marxa durant el febrer de 2012 la campanya ‘Pugem 
escales’, una iniciativa que té com a finalitat divulgar 
entre tota la comunitat universitària els avantatges de 
fer servir les escales en lloc d’utilitzar l’ascensor. 
 
 
Col·lectivitat de consum 
 
La FUB va signar un acord amb la cooperativa Mengem-
Bages per promoure la creació d’una col·lectivitat de 
consum d’alimentació local, ecològica i de qualitat. Una 
vintena de persones s’han adherit a aquesta iniciativa. 
 

Celebració del Dia Mundial de l’Activitat Física 
 
La FUB va celebrar el Dia Mundial de l’Activitat Física 
amb una masterclass de ciclisme indor a les escales 
d’accés a l’edifici principal. Va ser l’11 d’abril de 2012 i 
va comptar amb la col·laboració del club de fitness CU-
BE. Altres activitats destacades d’aquesta commemora-
ció van ser l’organització de grups de running, el 1r tor-
neig de pàdel i la signatura d’acords amb diferents cen-
tres esportius de la ciutat per proporcionar un accés 
avantatjós als membres de la comunitat universitària. 
 
 
Altres activitats 
 
Altres activitats que el programa FUB Universitat Salu-
dable ha dut a terme durant el curs 2011/2012 han es-
tat: 
 

> Celebració del Dia Mundial sense Tabac, amb la 
instal·lació d’un estand informatiu al vestíbul. 
Aquesta acció es va dur a terme conjuntament 
amb Althaia. 

> Assessorament a l’equip docent d’Educació Infan-
til en l’organització del Campus infantil. 

> Consultoria externa a l’empresa Tous Joiers en 
l’organització d’una setmana de la salut. 
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Serveis a la comunitat universìtària 
Altres serveis 

 
 

Borsa de treball 
 
La borsa de treball ofereix informació als alumnes i exa-
lumnes d’ofertes de feina disponibles en els àmbits pro-
fessionals dels titulats de la FUB. Durant el curs 
2011/2012, va rebre un total de 67 demandes de perso-
nal per cobrir 163 vacants per part de 43 empreses dife-
rents. 
 
Les característiques generals de les ofertes van ser: 

> Ubicació del lloc de treball: 
Manresa: 40% 
Pedrezuela/Madrid: 13% 
Bages (excepte Manresa): 13% 
Barcelona: 9% 
Altres: 25% 

> Tipologia de professions sol·licitades: 
Fisioterapeuta: 18% 
Infermer/a: 4% 
Administratiu: 10% 
Logopeda: 6% 
Altres: 62% 

 
 
 
Servei d’idiomes 
 
El Servei d’Idiomes de la FUB organitza formació en llen-
gües modernes tant per a la comunitat universitària 
(alumnat, professorat i personal d’administració i ser-
veis) com per a persones externes, majors de 16 anys. 
És una oferta orientada a les necessitats reals d’un pú-
bilc adult i professional. 
 
Durant el curs 2011/2012, un total de 174 persones van 
inscriure’s en algun dels cursos del Servei d’Idiomes. Es 
van impartir 735 hores de classe. 
 
 
Atenció psicològica 
 
La FUB disposa d’un servei d’atenció psicològica indivi-
dual per als alumnes que ho necessitin. La primera con-
sulta va a càrrec de la institució. 
 
El servei està cobert per un psicòleg expert en teràpia, 
que és professor titular de l’Escola Universitària de Cièn-
cies de la Salut. 

FUBe+i 
 
La FUB ha impulsat, durant el curs 2011/2012, la crea-
ció del programa FUB e+i per difondre i promoure la 
cultura emprenedora i de la innovació dins i fora de la 
institució universitària. Les accions que s’han dut a ter-
me, durant el curs 2011/2012, han estat: 

> Disseny d’itineraris d’emprenedoria per a tots els 
graus que imparteix la FUB, amb l’objectiu de 
poder-los implantar al llarg del curs 2012/2013. 

> Realització d'estudis a demanda d'empreses ex-
ternes sobre noves línies de negoci: 

• Estudi sobre pautes i comportaments de 
consum en l’estalvi de productes captius per 
a l’Agència Catalana de Consum 

• Estudi d’impacte en el sector cultural derivat 
de la Fira Mediterrània de Manresa. 

> Dinamització i creació de xarxes de relacions: es 
va posar en marxa el grup de debat ‘Mig quart de 
3’, que es troba periòdicament per compartir un 
dinar-tertúlia sobre temes d’interès en un grup 
integrat per persones d’àmbits i bagatges ben 
diferents. 

> Organització d'espais de cooperació interempre-
sarial: es va organitzar la primera sessió de la 
iniciativa ‘Diàlegs professionals’, amb un grup de 
responsables de logística de diferents empreses 
del Bages. 

> Organització de la primera Jornada d’Empresa a 
la Catalunya Central, conjuntament amb la UOC. 
Es va celebrar el 25 de maig de 2012, amb el 
títol: ‘6 claus per a la recuperació econòmica. Va 
comptar amb xerrades del periodista Antoni Bas-
sas; del president de la Borsa de Barcelona, Joan 
Hortalà; de Francesc Rufas, llicenciat en Ciències 
Econòmiques i professor dels estudis d’Empresa 
de la FUB; d’Esteve Pintó, director general de 
Domini Ambiental; de l’enòleg del Celler Coopera-
tiu de Capçanes, Jürgen Wagner; de Joan To-
rrent, director de la Business School de la Unive-
sitat Oberta de Catalunya; de Jaume Ponsarnau, 
entrenador del Bàsquet Manresa; i del cap de la 
Unitat de Tuberculosi Experimental de l’Hospital 
Trias i Pujol, Pere-Joan Cardona. El periodista 
Ernest Macià va moderar l’acte. 

> Organització del cicle de conferències Berguedà 
Emprèn. 

Altres serveis 
 
La Fundació Universitària del Bages compta amb altres serveis i programes que posa a disposició de l’alumnat per fer-li 
més eficient, profitós i agradable el seu itinerari formatiu. Destaquen la borsa de treball, l’atenció psicològica i el servei 
d’idiomes. D’altra banda, durant el curs 2011/2012, es va posar en marxa el programa FUBe+i, de promoció de l’empre-
nedoria i la innovació entre tota la comunitat universitària. 

 



44 

 

Gestió interna 
Qualitat 
 

 

Política de qualitat de la FUB 
 
La Fundació Universitària del Bages, conscient del paper essencial que juga la qua-
litat en l’àmbit universitari, ha treballat molt en aquesta direcció en els darrers 
anys, fins arribar a dotar-se d’una estructura que permet garantir la concreció i 
implantació de les polítiques de qualitat en els diversos àmbits del centre universi-
tari, i sobretot en els programes formatius. 
 
Aquesta estructura respon a la filosofia que la qualitat no és un apartat exclusiu 
d’un sol departament sinó que forma part del funcionament de tot el centre, de 
manera que afecta des de la política que s’estableix a Direcció general i Comitè de 
direcció a través del Pla estratègic fins als diferents aspectes dels estudis i el fun-
cionament dels serveis que els donen suport.  
 
La definició de les línies estratègiques de la FUB, inclosa la política de qualitat, es 
porta a terme a Comitè de direcció i es vehicula a través del Pla estratègic. El Pla 
és proposat per Comitè de direcció, després d’haver estat debatut i haver consultat 
els diferents col·lectius de la comunitat universitària (professorat, PAS i alumnat) i 
els agents socials externs d’influència en l’àmbit social, econòmic i universitari.  La 
proposta de Pla estratègic s’eleva a Patronat FUB per a la seva aprovació.  
 
Un cop aprovat el Pla estratègic, des de la Direcció de Qualitat es gestiona el des-
plegament i la implantació de les diferents mesures aprovades que incideixen di-
rectament en la qualitat i que d’acord amb el propi Pla són responsabilitat de Quali-
tat. Aquestes mesures es traslladen a la Comissió de qualitat, coordinada per Di-
recció de Qualitat, i constituïda per tots els responsables dels diferents departa-
ments i serveis, directors d’escoles i/o estudis, representants del professorat i de 
l’alumnat. En aquesta Comissió es debaten les propostes, es proposen noves ac-
cions i es determinen, si escau, subcomissions per tal de definir i desenvolupar 
alguns processos molt vinculats a alguns departaments. En finalitzar cada curs, la 
Comissió fa revisió i seguiment dels diferents indicadors de qualitat i fa propostes 
de millora. 
 
Quant als programes formatius, els aspectes relatius a la qualitat i el seguiment, 
revisió i millora dels protocols es tracten a la Comissió de grau per a les titulacions 
de Grau i a la Comissió de Formació Contínua per als Màsters i Postgraus. En amb-
dues comissions hi assisteix la Direcció de Qualitat, que conjuntament amb els res-
ponsables acadèmics de les titulacions estableixen i revisen els estàndards de qua-
litat. A nivell de la titulació,  el responsable acadèmic del grau és qui vetlla per la 
qualitat i en el cas de Màsters i Postgraus, el coordinador/a de l’Escola de Formació 
Contínua és responsable de la qualitat dels programes formatius que s’imparteixen 
a l’escola. 
 
 
 
Fets més destacats del curs 2011/2012 
 
Les actuacions més rellevants del Departament de Qualitat , durant el curs 
2011/2012 van ser: 
 

> Elaboració del Sistema Intern de Qualitat. 
 

> Implantació de la prova pilot del Manual d’avaluació del professorat. 
 

> Coordinació, assessorament i revisió dels Informes de seguiment per a 
l’acreditació de les titulacions de grau. 

 
> Implantació d’un gestor documental. 

La FUB ha implantat 
una prova pilot 
del manual 
d’avaluació 
del professorat. 
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Gestió interna 
Sistemes d’informació 

 
 

Sistemes d’Informació 
 
El Departament de Sistemes d’informació de la FUB gestiona els sistemes in-
formàtics i la xarxa de comunicacions i dades de la universitat, posant-los al servei 
de professors, estudiants i PAS. 
 
Els seus objectius principals són: 
 

> Definir les línies generals d’actuació de la FUB en matèria informàtica i de 
comunicacions. 

> Vetllar perquè la universitat disposi dels instruments informàtics adequats 
per cobrir les necessitats. 

> Garantir la integritat i la fiabilitat de les dades, els sistemes i les comunica-
cions. 

> Estructurar i gestionar les dades i la informació d’acord amb les necessitats 
dels diferents departaments i estudis. 

> Gestionar la FUB virtual on hi ha les aules virtuals d’ús docent per a profes-
sorat i alumnat. 

> Coordinar, impulsar i desenvolupar l’aplicació de les tecnologies de la infor-
mació i les comunicacions en les metodologies docents de la universitat. 

 
 
Fets més destacats durant el curs 2011/2012 
 
Les actuacions més destacades del Departament de Sistemes d’Informació durant 
el curs 2011/2012 han estat: 

> Incorporar el nou edifici de la CU+ a la xarxa informàtica de la FUB: 
• Interconnexió dels dos edificis 
• Instal·lació i configuració d’equips als nous espais 
• Adaptació del programari Fidípides per ser utilitzat amb pantalla digital. 

> Remodelació del web de l’Escola de Formació Contínua 
> Implementació del software de gestió de la qualitat Qualiteasy 
> Adaptació del programa d’automatrícula per permetre el nou pagament frac-

cionat en quatre teminis. 

Sistemes d’Informació 
ha treballat 
intensament 

per incorporar 
el nou edifici 

de la CU+ 
a la xarxa informàtica 

de la FUB. 
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Gestió interna 
Formació del professorat i el PAS 
 

 

Formació interna 
 
La FUB elabora anualment un pla de formació per atendre les necessitats de desen-
volupament científic i professional del personal docent i d’administració i serveis. 
 
Al llarg del curs 2011/2012, un total de 62 persones van assistir a cursos de for-
mació contínua: 46 membres del personal d’administració i serveis i 16 del perso-
nal docent i investigador. 

62 persones 
van participar 
en el pla de formació 
interna 
per a  professorat i 
personal de serveis. 

Formació interna per a PDI. Curs 2011/2012 

 Hores Participants 

Curs d’instructors de Suport Vital Avançat (SVA) 16 6 

L’escola del segle XXI 30 6 

Nutrició i fisioteràpia 25 1 

Màster en emergències extrahospitalàries 1.500 3 

 1.561 16 

Formació interna per a PAS. Curs 2011/2012 

 Hores Participants 

Suport Vital Bàsic i DEA 8 8 

Anglès III 58 4 

Anglès IV 58 3 

Anglès V 60 2 

Anglès de conversa 30 6 

Gestió de funcions administratives 
a l’àrea de recursos humans 

50 1 

 382 46 

Direcció comptable 110 1 

Ús de les xarxes socials 
com a element de comunicació a les organitzacions 

8 21 
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Gestió interna 
Formació del professorat i el PAS 

 
 

Formació de postgrau del PDI 
 
Durant el curs 2011/2012, el personal docent i investigador de la FUB va dur a terme formació de postgrau, majoritària-
ment encaminada a accedir al doctorat. 

Formació de postgrau en curs del professorat dels 
estudis d’Empresa 
 
Durant el curs 2011/2012, tres membres de l’equip do-
cent dels estudis d’Empresa van cursar estudis de post-
grau: 
 

> Marc Bernadich, doctorand en Creació, direcció i 
gestió de pimes per la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 

> Jordi Conca, màster oficial en Comptabilitat, audi-
toria i control de gestió per la Universitat de Llei-
da. 

> Jordi Rojas, màster oficial en Comptabilitat, audi-
toria i control de gestió per la Universitat de Llei-
da. 

 
 
 
 
 
Formació de postgrau en curs del professorat de 
l’Escola Universitària de Ciències de la Salut 
 
Durant el curs 2011/2012, disset membres de l’equip 
docent de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut 
van cursar estudis de postgrau: 
 

> Meritxell Anaya, programa de doctorat en Biome-
dicina a la Universitat Rovira i Virgili. 

> Olga Borao, programa de doctorat en Activitat 
física i esport a la Universitat de Lleida. 

> Alèxia Casals, programa de doctorat en investiga-
ció en ciències de la salut de la Universitat de 
Barcelona. 

> Rafel Donat, programa de doctorat en Tecnologia 
educativa, e-learning i gestió del coneixement a 
la Universitat Rovira i Virgili. 

> Ruth Galtés, programa de doctorat en Educació a 
la Universitat Autònoma de Barcelona. 

> Júlia Jubany, programa de doctorat en Recerca en 
salut i qualitat de vida a la Universitat de Barcelo-
na. 

> Gonzalo Lorza, programa de doctorat en Tecnolo-
gia educativa, e-learning i gestió del coneixement 
a la Universitat Rovira i Virgili. 

> Valentí Martínez, programa de doctorat d’Humani-
tats i Ciències Socials a la Universitat Abat Oliba. 

> Núria Obradors, programa de doctorat en Biome-
dicina—Línia d’investigació d’epidemiologia i salut 
pública a la Universitat Pompeu Fabra. 

> Núria Oriol, màster universitari en Bioètica a la 
Universitat Ramon Llull. 

> Xavier Ortas,  màster oficial interuniversitari Estu-
dio y tratamiento del dolor a la Universidad Rey 
Juan Carlos. 

> Sistina Perarnau, màster universitari en Investi-
gació en Atenció Primària a la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx. 

> Carlora Riera, doctorat en Psicologia Social a la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 

> Lluís Miquel Riu, màster oficial interuniversitari 
Estudio y tratamiento del dolor a la Universidad 
Rey Juan Carlos. 

> Carles Rodríguez, màster oficial en investigació en 
Atenció primària a la Universitat Miguel Hernán-
dez d’Elx. 

> Laia Sallés, programa de doctorat en Fisioteràpia 
a la Universitat Internacional de Catalunya. 

> Mireia Torralba, programa de doctorat en Recerca 
en didàctica de la llengua oral i escrita a la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona. 

 
 
 
 
 
 
 
Formació de postgrau en curs del professorat dels 
estudis d’Educació 
 
Durant els curs 2011/2012, dues persones de l’equip 
docent dels estudis d’Educació Infantil van cursar estu-
dis de postgrau: 
 

> Imma Brugarolas,  màster oficial d’Educació i TIC 
(Tecnologies de la Informació i la Comunicació) a 
la Universitat Oberta de Catalunya. 

> Jordi Cantons, màster oficial de Microbiologia  
avançada a la Universitat de Barcelona. 
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Comunicació 

La FUB es comunica 
 
 
La FUB utilitza diferents canals per divulgar les seves activitats i donar a conèixer 
els seus serveis. N’utilitza uns o altres en funció del missatge a transmetre i els 
seus destinataris. Les accions més destacables en aquest període han estat: 
 
Pel que fa a les relacions amb els mitjans de comunicació: 

> Flux continu d’informacions de la FUB als mitjans de comunicació. Elaboració 
de 123 notes de premsa (una mitjana de 10 notes de premsa mensuals). 

 
Pel que fa a la presència institucional a la xarxa: 

> Manteniment i renovació del web www.fub.edu 
> Renovació del web de l’Escola de Formació Contínua 

 
Pel que fa a les xarxes socials i a la web 2.0: 

> Creació del perfil @FUBUniversitat a Twitter. 
> Creació d’un canal propi a Youtube. 
> Creació d’un compte propi a Flickr. 
> Creació de la blogosfera de la FUB, que inclou els blocs dels estudis: 

• Educació Infantil, amb una mitjana de 4.724 visites mensuals 
• Fisioteràpia, amb una mitjana de 2.775 visites mensuals 
• Gestió d’Empreses, amb una mitjana de 2.555 visites mensuals 
• Podologia, amb una mitjana de 2.345 visites mensuals 

 
Pel que fa a la comunicació corporativa: 

> Elaboració del pla de comunicació de la Clínica Universitària, amb motiu de 
la inauguració del nou edifici. 

 
Altres dades destacades de l’activitat de comunicació durant el curs 2011/2012 han 
estat: 
 

> Mitjana mensual de visites al web www.fub.edu: 26.790 
> Nombre de seguidors del perfil Facebook— FUB (agost de 2012): 1.263 
> Nombre de seguidors del perfil Facebook—FUB Universitat Saludable (agost 

de 2012): 282 
> Nombre de seguidors del compte @FUBUniversitat a Twitter (agost de 

2012): 829 
> Mitjana mensual de piulades a Twitter: 336 

 
 
 
Publicitat 

 
Paral·lelament, la FUB ha fet difusió de la seva oferta formativa i activitats a través 
de publicitat en diferents suports i mitjans de comunicació: 

> Falques publicitàries a Ràdio Manresa, Styl FM, Ràdio Berga i RAC 1. 
> Participació setmanal al programa de Ràdio Manresa, Ona Universitària. 
> Pàgina mensual d’informació a Regió 7. 
> Anuncis a premsa: Regió 7, Freqüència, El Pou de la Galluna, Ampans es 

mou,What’s i Berguedà Actual. 
> Espots a televisió: TVM i Canal Taronja 
> Publicitat online: 7manari, Manresainfo i Regió7.cat 
> Mupis: tant a Manresa com en estacions de Renfe (a Terrassa). 
> Autobusos urbans i interurbans i eixbus. 

Els estudis de la FUB 
posen en marxa blocs 
per fer-se presents 
entre els professionals 
dels respectius 
sectors. 
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Comunicació 
Activitats dirigides als centres de secundària 
 

Activitats de comunicació dirigides als centres de secundària 
 
 
La FUB duu a terme activitats específiques de difusió de la seva oferta formativa de 
grau entre els estudiants de secundària. Es concreta en diferents iniciatives al llarg 
del curs. Entre les que es van dur a terme durant el curs 2011/2012, destaquen: 
 
 
Fires i jornades de portes obertes 
 

> Jornades de Portes Obertes de la UAB. Es van dur a terme del 7 al 9 de fe-
brer de 2012 a Bellaterra. 

> Fira d’Orientació Universitària d’Igualada. Es va celebrar el 9 de març de 
2012. Era la primera edició d’aquest certamen. 

> Saló de l'Ensenyament. Es va dur a terme a Barcelona, del 21 al 25 de març 
de 2012. La FUB hi va participar amb un estand completament renovat. 

> Fira de l’estudiant del Bages. Es va dur a terme el 16 al 19  d’abril de 2012. 
> Jornada “Visita la FUB”. Es va fer el 21 d’abril de 2011, coincidint amb la 

jornada de portes obertes a la resta de centres i equipaments del Campus 
Universitari de Manresa. La FUB va rebre un total de 150 visitants, majori-
tàriament joves amb les seves famílies. 

> ExpoBages. Es va celebrar de l’11 al 13 de maig de 2012, al palau firal de 
Manresa. 

 
 
Xerrades, tallers i visites 
 

> Xerrades sobre els estudis de la FUB. El seu objectiu és presentar l’oferta 
formativa de la FUB, especialment pel que fa als graus universitaris. Durant 
el curs 2011/2012, se’n van fer un total de 22, majoritàriament en centres 
de la Catalunya Central. Hi van assistir 828 alumnes. 

> Tour FUB. Instal·lació d’un estand a diferents centres d’ensenyament secun-
dari de la Catalunya Central per difondre informació de l’oferta formativa de 
la FUB. Durant el curs 2011/2012, es va anar a 13 centres diferents. 

> Visites a les instal·lacions de la FUB. Durant el curs 2011/2012, se’n van dur 
a terme 2, amb la participació d’un total de 72 alumnes. 

> Xerrada informativa sobre la preinscripció universitària. Es va fer a la FUB, 
el 19 d’abril de 2012, amb la participació d’una trentena de persones (una 
part era professorat i personal de serveis de la FUB i una altra professors-
tutors de secundària de la comarca). Va anar a càrrec del Dr. Jesús M. Pru-
jà, cap de l’oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat. 

La FUB  
va participar 

a la primera edició 
de la Fira d’Orientació 

Universitària 
d’Igualada. 
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Conferències, tallers i xerrades als centres de secundària 
 
La FUB manté una relació oberta amb els centres d’ensenyament secundari de les comarques centrals de Catalunya. És 
en aquest context que cal situar les xerrades i tallers que, al llarg del curs, es fan a petició del professorat d’aquests cen-
tres. 
 
Aquestes activitats se centren en àmbits d’expertesa dels estudis que es poden cursar a la FUB (Salut, Empresa, Educa-
ció) amb l’objectiu d’apropar aquests coneixements als joves i, alhora, donar-los a conèixer els perfils professionals que 
hi ha al darrere. S’adrecen tant a estudiants de batxillerat com de cicles formatius. 
 

Xerrades i tallers dels estudis d’Empresa 
 
 
Tècniques d’estudi 

Institut Lluís de Peguera 
Manresa 
18 de gener de 2012 
25 de gener de 2012 

Borsa: especular o invertir? 
Institut Guillem de Berguedà 
Berga 
7 de febrer de 2012 

Les xarxes socials: comunicació o espionatge? 
Institut Quercus 
Sant Joan de Vilatorrada 
1 de març de 2012 

Tècniques d’estudi 
Institut Gerbert d’Aurillac 
Sant Fruitós de Bages 
5 de març de 2012 (2 sessions) 

Màrqueting personal i recerca de feina 
Institut Guillem Catà 
Manresa 
8 de març de 2012 

Les xarxes socials: comunicació o espionatge? 
Institut Guillem Catà 
Manresa 
9 de març de 2012 

Màrqueting personal i recerca de feina 
Institut Lluís de Peguera 
Manresa 
14 de març de 2012 

Borsa: especular o invertir 
Institut Pere Borrell 
Puigcerdà 
21 de març de 2012 

Els números del Barça 
Institut Pere Borrell 
Puigcerdà 
21 de març de 2012 

Màrqueting personal i recerca de feina 
Institut Lluís de Peguera 
Manresa 
28 de març de 2012 
 

 
 
 
Màrqueting personal 

Institut Castell de Quer 
Prats de Lluçanès 
12 d’abril de 2012 

Les xarxes socials: comunicació o espionatge? 
Institut Miquel Bosch i Jover 
Artés 
19 d’abril de 2012 

El projecte empresarial 
Institut Guillem de Berguedà 
Berga 
20 d’abril de 2012 

El merchandising: comprem tot el que volem comprar? 
Institut Guillem de Berguedà 
Berga 
20 d’abril de 2012 

Borsa: especular o invertir 
Joviat 
Manresa 
23 d’abril de 2012 

Borsa: especular o invertir 
Institut Francesc Vilalta 
Solsona 
24 d’abril de 2012 

Borsa: especular o invertir 
Institut d’Auro 
Santpedor 
24 d’abril de 2012 

Borsa: especular o invertir 
Institut Pius Font i Quer 
Manresa 
24 d’abril de 2012 

Màrqueting personal i recerca de feina 
Institut Miquel Bosch i Jover 
Artés 
26 d’abril de 2012 

Borsa: especular o invertir 
Institut de Puig-reig 
Puig-reig 
18 de maig de 2012 

Comunicació 
Activitats dirigides als centres de secundària 
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Xerrades i tallers dels estudis de Ciències de la 
Salut 
 
 
Taller de primers auxilis 

Institut Miquel Bosch i Jover 
Artés 
12 de desembre de 2011 

Xerrada sobre ètica professional 
Joviat 
Manresa 
12 de desembre de 2011 
15 de desembre de 2011 
1 de febrer de 2012 (dues sessions) 

Taller de primers auxilis en accidents de moto 
Institut de Gironella 
Gironella 
18 de gener de 2012 

Taller de veu 
Escola Montserrat 
Sant Vicenç de Castellet 
8 de febrer de 2012 

Taller de sordeses 
Escola Montserrat 
Sant Vicenç de Castellet 
8 de febrer de 2012 

Taller de sordeses 
Escola Diocesana de Navàs 
Navàs 
9 de febrer de 2012 

Taller de veu 
Escola Diocesana de Navàs 
Navàs 
9 de febrer de 2012 

Taller de veu 
Institut Ronda 
Lleida 
28 de febrer de 2012 

 
 
 
 
Taller de sordeses 

Institut Francesc Ribalta 
Solsona 
14 de març de 2012 

Taller de veu 
Institut Francesc Ribalta 
Solsona 
14 de març de 2012 

Taller de veu 
Institut Consell de Cent 
Barcelona 
28 de març de 2012 

Taller de veu 
Institut Antoni Pous 
Manlleu 
11 d’abril de 2012 

Taller de sordeses 
Institut Antoni Pous 
Manlleu 
11 d’abril de 2012 

Taller de primers auxilis 
Institut Guillem Catà 
Manresa 
17 d’abril de 2012 

Taller de podologia 
Institut de Vic 
Vic 
16 de maig de 2012 

Comunicació 
Activitats dirigides als centres de secundària 
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Premis FUB a treballs de recerca de batxillerat 
 
La FUB convoca anualment els Premis FUB a treballs de recerca de batxillerat en tres modalitats: Ciències de la Salut, 
Economia i Empresa i Educació, dotats respectivament per Catalana d’Occident, Pirelli i Tertúlies a la Cuina. El seu objec-
tiu és promoure i incentivar la recerca entre els estudiants de batxillerat. 
 
Els premis van arribar a la seva XI edició en el curs 2011/2012. Per a les modalitats d’Economia i Empresa i Educació, es 
va lliurar un únic premi de 1.000€; per a la de Ciències de la Salut, es va lliurar un accèssit de 300€ i un primer premi de 
700€. A més, per als guanyadors de totes tres modalitats, la FUB ofereix la docència gratuïta per a un primer curs de 
qualsevol de les titulacions de grau imparteixen. Finalment, els instituts dels treballs guardonats amb el primer premi de 
totes les categories van rebre 150€. 
 
El veredicte de l’onzena edició dels premis va ser: 
 
Modalitat Ciències de la Salut 

1r premi: Estudi del comportament cardiovascular i respiratori en adolescents esportistes i no esportistes  
Joan Morales Nolla i Sergio Peña Díaz 
Institut El Cairat d’Esparreguera  
 
Accèssit: Anàlisi microbiològica de probiòtics làctics. Ens enganya la publicitat?  
Alba Creus Alsina 
Institut Alexandre de Riquer de Calaf  
 

 
Modalitat Economia i Empresa 

1r premi: Viabilitat d’un hotel a Queralt  
Cristina Trincado Expósito 
Institut Guillem de Berguedà de Berga  

 
 
Modalitat Educació 

1r premi: Treball per projectes. L’aventura d’ensenyar i aprendre 
Marta Udina Torres 
Col·legi La Salle Bonanova de Barcelona  
 

Conferències d’economia al batxillerat 
 
Els estudis d’Empresa mantenen una relació estreta de 
col·laboració amb el Grup de Professors d’Economia de 
Secundària de la Catalunya Central. Aquest col·lectiu 
organitza anualment un cicle Conferències d’economia al 
batxillerat, que la FUB acull. 
 
Les conferències que van organitzar durant el curs 
2011/2012 van ser: 
 

> ‘Tindreu una vida espectacular però només en 
tindreu una’, a càrrec de Jordi Valls, emprenedor i 
empresari guanyador del yuzz BBVA. 16 de 
desembre de 2011. 

 
> ‘Lekué: l’èxit de la passió transformada en mar-

ca’, a càrrec de Xavier Costa, director general de 
Lekué. 1 de març de 2012. 

 
> ‘Munich revolution’, a càrrec de Xavier Berneda, 

director general de Munich. 24 d’abril de 2012. 

Comunicació 
Activitats dirigides als centres de secundària 
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Cessió d’espais 
 
La FUB cedeix els seus espais perquè altres institucions puguin dur a terme les seves activitats en un equipament ben 
comunicat, dotat amb tecnologia adequada per a xerrades, presentacions i sessions de treball o de formació. 
 
Al llarg del curs 2011/2012, s’han registrat 55 activitats amb reserva de sala. D’entre totes les activitats externes que ha 
acollit la FUB durant aquest període, destaquem: 
 

> Xerrada ‘Alimentació, salut i esport’ de la Fundació Futbol Club Barcelona 
> 1a Jornada de treball social en l’àmbit sociosanitari i residencial del Col·legi de Treball Social 
> Jornada formativa per a grups consumidors de foc, en el marc de la Fira Mediterrània. 
> Diferents reunions de la Xarxa d’Inclusió Social, promoguda per l’Ajuntament de Manresa 
> Assemblea de Manresa Decideix, organitzada per Òmnium Cultural 
> Sessió informativa sobre la modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme 
> Conferència del diputat al Parlament de Catalunya, Alfons López Tena, organitzada per Solidaritat Catalana per a la 

Independència 
> Jornada de formació de peu diabètic per a personal d’Infermeria 
> Proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i per a majors de 45 anys, organitzades per la Fundació 

Universitat Oberta de Catalunya 
> Jornada commemorativa del 40è aniversari de l’Escola Agrària. 
> Escola d’estiu del Bages 2012 
> Sessió de treball sobre el pacte fiscal organitzada per Convergència Democràtica de Catalunya al Bages 
> Formació sobre atenció continuada en residències geriàtriques organitzada pel CatSalut 
> Proves d’Accés a la Universitat 

Relacions externes 
Cessió d’espais 

 



54 

 

Relacions externes 
FUB Solidària 

Iniciatives solidàries a Catalunya 
 
La FUB participa en diferents programes amb la voluntat de posar el seu potencial 
humà i de coneixement al servei de causes solidàries. En alguns casos, és un agent 
actiu en el seu disseny i organització i, en altres, se suma a iniciatives d’altres ins-
titucions. Els projectes solidaris més destacats en els quals va participar durant el 
curs 2011/2012, van ser: 
 

> Programa Viure i conviure 
> Marató Universitària de Donació de sang 
> Suport a projectes d’alfabetització de Càritas 

 
 
Programa Viure i conviure 
 
El programa Viure i conviure és una iniciativa de l’Obra social de Caixa Catalunya 
que pretén donar resposta a les necessitats de companyia de les persones grans i a 
les d’allotjament dels joves universitaris, a partir del suport mutu. En el curs 
2011/2012, de les 8 parelles que es van formar a Manresa, 6 estaven integrades 
per un estudiant de la FUB: 3 dels estudis de Logopèdia i 3, de Fisioteràpia. 
 
 
Marató universitària de donació de sang 
 
160 persones van participar a la segona edició de la Marató Universitària de Dona-
ció de Sang, una iniciativa pionera que va néixer l’any passat a Manresa. D’aques-
tes, només 130 van poder fer efectiva la donació; la resta van ser descartats per 
diferents motius, com ara no arribar al pes mínim o al consum d’algun medica-
ment. La marató es va dur a terme a les instal·lacions de la FUB, el 24 d’octubre de 
2011, de les 9 del matí a les 8 del vespre. 
 
30 de les donacions van ser de nous donants, la qual cosa es va valorar molt posi-
tivament ja que l’increment del nombre de donants és un dels objectius principals 
d’aquesta iniciativa. Al mateix temps, també es persegueix que els joves es con-
verteixin en donants habituals de sang. 
 
La Marató universitària de donació de sang és una iniciativa conjunta dels tres cen-
tres universitaris que comparteixen el campus de Manresa: la Universitat Oberta de 
Catalunya, l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa i la Fundació Uni-
versitària del Bages. Segons els responsables del Banc de Sang i de Teixits, les 
accions que es duen a terme en col·laboració amb les institucions universitàries del 
Bages fa que els índex de donants joves a la Catalunya Central sigui més elevat 
que la mitjana catalana. 
 
 
Col·laboració amb Càritas Manresa 
 
La Fundació Universitària del Bages va iniciar, durant el curs 2011/2012, un treball 
de suport a iniciatives d’albafetització de Càritas Manresa. La col·laboració va anar 
a càrrec de 3 estudiants becats que van dedicar un total de 172 hores a les tasques 
següents: 
 

> Atenció, animació i cura d’infants mentre les seves mares seguien un curs 
d’alfabetització per a persones estrangeres. 

> Reforç escolar per a estudiants d’ESO amb dificultats d’aprenentatge. 
> Control de les entrades i sortides del curs d’alfabetització per a persones 

estrangeres. 
 
 

160 persones 
van participar 
a la marató 
universitària 
de donació de sang 
que van acollir 
les instal·lacions de la 
FUB. 
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Relacions externes 
FUB Solidària 

Iniciatives de cooperació internacional 
 
Durant el 2011/2012, La FUB va col·laborar en dos projectes de cooperació inter-
nacional: 
 

> Les beques de formació per a Sierra Leone 
> Fisioteràpia domiciliària a Matagalpa (Nicaragua) per a infants amb discapa-

citat 
 
Beques de formació per a Sierra Leone 
 
Al centre de Sierra Leone, en una zona rural, prop de Lunsar, hi ha l’hospital de 
Saint John of God de Mabesseneh. Va ser fundat l’any 1967 per l’orde dels ger-
mans de Sant Joan de Déu i va ser destruït durant la guerra. Reconstruït el 2005, 
té uns 150 llits, entre adults i nens. 
 
La FUB ha col·laborat, en el curs 2011/2012, en aquest projecte de cooperació, que 
gestiona Althaia, amb una beca d’estudi per un valor de 1.200€, i una aportació en 
espècie (vestuari sanitari) per un valor de 2.900€. 
 
 
Fisioteràpia per a infants amb discapacitat a Matagalpa 
 
La ciutat de Matagalpa, situada al nord-est de Nicaragua, presenta unes taxes de 
pobresa, insalubritat i desnutrició infantil de les més altes del món. Aquests ante-
cendents han originat una taxa de discapacitat intel·lectual en els infants prou ele-
vada. La ONG local, ‘Famílias Especiales’, tracta en l’actualitat uns 2.000 nens. Dis-
posa només de 2 fisioterapeutes, una xifra insuficient per afrontar l’assistència de 
rehabilitació física de tots ells. Per aquest motiu, de setembre a juny, des del 2006, 
els estudis universitaris de  Fisioteràpia de la FUB, aporten els seus titulats en bri-
gades de 4 fisioterapeutes, per tal d’ajudar a cobrir aquestes mancances en els 
barris més pobres i de difícil accés, on paradoxalment es troba la major part d’a-
quests nens. 
 
La seva tasca se centra a disminuir el dolor físic i augmentar la mobilitat i l’autono-
mia dels infants a través del desenvolupament d’activitats tècniques manuals i de 
la utilització dels, si bé escassos, recursos disponibles. De la mateixa manera, aju-
den en els diferents serveis de l’ONG: en el disseny de les ajudes tècniques ne-
cessàries per a la mobilitat, com les cadires de rodes amb l’ortopeda local; en la 
hipoteràpia per millorar la psicomotricitat infantil; o en el disseny de noves línies 
de treball, amb l’equip mèdic de l’associació. 
 
En el curs 2011/2012, els estudis de Fisioteràpia van enviar 4 alumnes acabats de 
titular per col·laborar en campanyes formatives de mobilització de malalts i d’higie-
ne postural a les mares dels nens i nenes amb discapacitat intel·lectual. 
 
 
 
Aportacions econòmiques solidàries 
 
La FUB ha realitzat aportacions econòmiques a entitats i projectes solidaris com 
ara: 

> Fundació Rosa Oriol 
> Metges sense fronteres 
> Projecte Ayuda a un niño 
> Creu Roja 
> Associació Espanyola contra el Càncer 

La FUB participa 
en projectes solidaris 

fent suport 
a iniciatives 
en països 

en desenvolupament 
i també a d’altres 

de caire local. 
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Visites 
 
 
La Fundació Universitària del Bages va acollir una nota-
ble activitat institucional durant el curs 2011/2012, en la 
qual es destaquen les visites de: 
 
 

> Antoni Castellà, secretari d’Universitats i Recerca 
de la Generalitat de Catalunya, el 14 de març de 
2012. Es va reunir amb el Comitè de Direcció. El 
director general de la FUB, Valentí Martínez, va 
exposar-li les característiques del projecte univer-
sitari que impulsa la institució, que es basa en 
l’especialització i la vocació de ser referent en uns 
àmbits de coneixement (Ciències de la Salut, Ges-
tió empresarial i Educació), la focalització en l’ex-
cel·lència de la qualitat docent, la sostenibilitat i 
el compromís i l’arrelament a la ciutat. Igualment, 
va explicar-li l’estratègia de futur de la FUB  i els 
projectes que la concreten, entre els quals desta-
ca la construcció d’un nou edifici per a la Clínica 
Universitària.  

 
 

> Joan Rosell, president de la CEOE, que va ser a la 
FUB convidat per la Federació d’Empresaris de la 
Catalunya Central, el 15 de març de 2012. Hi va 
pronunciar la conferència: ‘ Situació empresarial: 
el repte’, davant un auditori d’un centenar de per-
sones, majoritàriament empresaris de les comar-
ques centrals de Catalunya. 

Premi CETIM a la Promoció del Territori 
 
 
La Fundació Universitària del Bages va ser guardonada 
amb el Premi Promoció del Territori, que atorga, anual-
ment, el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Man-
resa durant el sopar anual del Col·legi, el 26 de maig de 
2012. El guardó té una antiguitat de dos anys i, en les 
edicions anteriors, s’havia concedit a Valentí Roqueta i al 
grup de comunicació Taelus. 
 
Valentí Martínez, director general de la FUB, va recollir 
aquest reconeixement en nom del conjunt de la comuni-
tat universitària. En el seu parlament, va subratllar l’es-
forç de la institució que dirigeix per "fer bé la feina, amb 
la consciència que, en el dia a dia, no solament ens ju-
guem el nostre prestigi i credibilitat sinó també els de la 
ciutat i el territori que ens acull i als quals ens sentim 
profundament arrelats”. D’altra banda, va afegir que, de 
fet, “és el treball col·lectiu, de moltes persones, durant 
més de dues dècades, el que avui ens permet ser aquí 
per recollir aquest premi". 

Relacions externes 
Activitat institucional 
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Relacions institucionals 
 
 
La FUB manté una estreta relació amb altres entitats de 
Manresa i el Bages. Una part d’aquestes col·laboracions 
es tradueixen en acords estables i formals. 
 
Durant el curs 2011/2012, es van signar convenis amb 
les entitats següents: 
 
 
 

> AMPANS. La FUB i la Fundació AMPANS van signar 
un conveni de col·laboració per millorar la qualitat 
de vida de les persones amb discapacitat que són 
usuàries d’AMPANS i alhora afavorir la formació 
dels alumnes de Fisioteràpia, Podologia, Logo-
pèdia i Educació Infantil de la institució universi-
tària. L’acord entre totes dues fundacions esta-
bleix com a objectiu general aconseguir una ma-
jor eficàcia en la millora de l’autonomia de  les 
persones amb discapacitat intel·lectual i del seu 
desenvolupament i qualitat de vida, així com l’in-
tercanvi en temes formatius i d’expertesa en 
camps que siguin d’interès per a totes dues insti-
tucions. El conveni preveia dur a terme accions en 
l’àmbit de les pràctiques dels alumnes de la FUB i 
en els serveis de salut que ofereix la Clínica Uni-
versitària. 

 
 
 
 
 

> Banc de Sang i de Teixits de Catalunya. La Funda-
ció Universitària del Bages (FUB) i el Banc de 
Sang i Teixits van formalitzar, el 5 de maig de 
2012, un acord de col·laboració per promoure la 
donació de sang i divulgar la seva importància en 
el marc del sistema de salut. Aquesta cooperació 
se situava en l’àmbit de la ciutat de Manresa per 
a una durada de tres anys renovables si cap de 
les dues institucions no manifesta el contrari. 

 
 
 
 
 

> SECOT. La FUB i la SECOT (Voluntariat Sènior 
d’Assessorament Empresarial) van acordar fer 
una aposta conjunta d’accions per afavorir el fo-
ment de l’emprenedoria i el desenvolupament 
empresarial i ocupacional a la Catalunya Central. 
Aquest és el principal objectiu del conveni de 
col·laboració que van signar, el 10 de juliol de 
2012, el director general de la FUB, Valentí Martí-
nez, i el president de la delegació de la SECOT a 
Barcelona, Ferran Jornet.  

Relacions externes 
Activitat institucional 
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