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ESTUDIANTS
> 1.427 estudiants de grau
Infermeria: 394
Fisioteràpia: 538
Podologia: 110
Logopèdia: 76
Gestió d’empreses: 103
Educació Infantil: 206

AVANÇANT
AMB PAS FERM

Presentem la memòria d’activitats del curs 2014-2015.
Un any més, les xifres constaten la força, la vitalitat i el
lideratge de la Fundació Universitària del Bages (FUB) que
ens permet ampliar, aprofundir i consolidar l’oferta d’estudis
superiors en l’àmbit de les comarques centrals de Catalunya.
El futur del nostre territori el construïm amb el que fem
en el dia a dia, posant-hi els fonaments que ens permetran
afrontar-lo amb les millors garanties. El futur es construeix
amb la millora de les infraestructures i de les competències
tecnològiques; amb el reforçament del potencial empresarial
i, sobretot, amb la formació dels nostres joves.
Coincidint amb la celebració del 25è aniversari i quan
l’aliança entre Manresa i Vic en l’àmbit universitari inicia
el seu camí, estem convençuts que la nova etapa arrenca
amb determinació i amb pas ferm cap a un horitzó de futur
ambiciós. En aquesta aposta il·lusionant, la FUB juga un
paper clau en la recerca d’un estatus cultural i acadèmic
equiparables a molts municipis europeus.
Avui la FUB compta amb una comunitat de més de 3.500
persones. D’aquestes, en el darrer curs, 1.427 hi ha fet
estudis de grau, 786 han seguit els programes de formació
contínua, 162 de màster i postgrau i 737 han estat alumnes
del servei d’idiomes. Aquestes són només algunes dades
de la potencialitat i la bona feina d’una institució que ofereix
una oferta formativa àmplia, competitiva i diferenciadora
al servei del territori i en benefici de la comunitat.
VALENTÍ JUNYENT I TORRAS
Alcalde de Manresa

ACTIVITAT INTENSA,
FRONTS DIVERSOS,
CANVIS TRANSCENDENTS
Deixem enrere un curs molt intens a la Fundació Universitària
del Bages (FUB): per la quantitat d’activitat realitzada,
per la diversitat de fronts en els quals s’ha desenvolupat
i per la transcendència dels canvis viscuts. El naixement
del CISARC, la constitució del Campus Professional,
la realització del primer MBA, la posada en marxa de dues
unitats a la Clínica Universitària especialitzades en cirurgia
podològica i veu o la creació d’una direcció d’innovació
docent i recerca són només la punta d’un iceberg, que amaga
sota la línia de flotació persones compromeses, apostes
de futur, aliances estratègiques i molta, molta feina.
La incorporació de la simulació com a eina d’aprenentatge
és una de les apostes més destacades que s’ha materialitzat
al llarg del darrer curs. Si bé els estudis de Ciències de
la Salut han estat pioners en l’ús d’aquesta metodologia,
de fet, s’ha implantat de manera transversal al conjunt de
la institució, amb voluntat d’esdevenir un element diferencial
de la seva proposta formativa. També ho ha estat l’esforç
per apropar i fer més permeables el món acadèmic i l’entorn
sanitari, social i empresarial. En aquest cas, s’ha concretat
amb iniciatives tan diverses com el programa Prèmium
del grau en Gestió d’Empreses, les beques FUB-La Caixa, el
creixement de la formació en idiomes a mida, la participació
d’empreses punteres en el disseny del nou cicle formatiu
de grau superior de Pròtesis Dentals o el programa Matins
d’Experimentació dels estudis d’Educació Infantil, entre
molts altres.
Finalment, cal destacar que, el passat, ha estat el primer
any de vida del campus Manresa de la Universitat de Vic –
Universitat Central de Catalunya. La FUB hi ha trobat el marc
ideal per desplegar el seu potencial de creixement al servei
de la ciutat, de desenvolupament de la seva capacitat
acadèmica, de consolidació en el sistema universitari
del país.
VALENTÍ MARTÍNEZ I ESPINOSA
Director General de la Fundació Universitària del Bages
Vicerector del Campus Manresa de la UVic-UCC

LA FUB EN XIFRES

> 1.892 estudiants
de postgrau, màster,
formació contínua i idiomes
Màsters i postgraus: 164
Formació contínua: 786
Formació in company: 205
Idiomes: 737
ESTUDIS
> 6 titulacions de grau
> 9 programes de màster
i postgrau
> 53 cursos de formació
contínua
> 59 cursos d’idiomes
PROFESSORAT I PAS
> 268 professors de grau
> 310 professors de postgrau,
màster i formació contínua
> 23 professors del Servei
d’Idiomes
> 47 persones d’administració
i serveis (PAS)
> 31 professionals a la Clínica
Universitària

EVOLUCIÓ D’ESTUDIANTS 		
A LA FUB (1998-2015)
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GRAUS UNIVERSITARIS

ELS GRAUS
REFORCEN
L’APOSTA PER
UNS ESTUDIS
CONNECTATS
AMB EL MÓN
PROFESSIONAL

> Una quarantena d’alumnes
internacionals participen en
el programa d’acollida previ
a l’inici de les classes. Inclou
un curs intensiu de llengua
i activitats de coneixement
de la ciutat i la seva oferta
cultural, amb l’objectiu de
facilitar la seva integració
acadèmica i social a la
universitat. Al llarg dels darrers
anys, la FUB ha experimentat un
increment sostingut del nombre
d’estudiants provinents de fora
de l’Estat, sigui per períodes
d’entre un i dos semestres,
a través del programa Erasmus,
sigui per cursar el grau complet.
> Les VI Jornades de Diàlegs
Educatius, organitzades pels
estudis d’Educació Infantil,
debaten sobre l’educació
fora de l’aula. Compten amb
la participació de persones
que s’han especialitzat en
la innovació educativa en
aquest àmbit, així com amb
la de docents que hi han
desenvolupat experiències
concretes.

L’alumnat
internacional
guanya presència
a les aules
La simulació
s’incorpora
progressivament
com a metodologia
d’aprenentatge
a tots els graus

> 26 empreses i 28 alumnes
del Grau en Gestió d’Empreses
participen en la primera Fira
Borsa de Treball del programa
Prèmium. Cada empresa
selecciona entre un i dos
alumnes per incorporar-los
com a becaris remunerats
durant un període de sis mesos.
Prèviament, els estudiants
també han expressat les seves
preferències pel que fa al lloc
on dur a terme aquestes
pràctiques. La fira és el punt
de trobada per a la negociació
entre els interessos d’uns
i altres.

La FUB destina
un total de 125.355
euros en beques
a l’alumnat

3

> Més de 80 logopedes
i estudiants de logopèdia
celebren el Dia Europeu
de la professió parlant de
la disfàgia en una jornada
organitzada per la FUB.
S’apleguen en una trobada
en la qual es presenten
experiències en l’abordatge
d’aquesta alteració en quatre
situacions diferents: atenció
precoç, demències, ictus i Corea
de Huntington.

EVOLUCIÓ DELS ALUMNES DE GRAU PER ESTUDIS
Curs

> Els estudis de Podologia
d’UManresa incorporen al
currículum formatiu de grau
la tècnica d’elaboració de
plantilles patentada per
l’empresa Podoactiva, fundada
i dirigida per l’exalumne de
la FUB, José Víctor Alfaro.
Aquesta tècnica se suma
a d’altres metodologies
suportades pels sistemes
d’anàlisi clínica més recents,
des dels emmotllurats amb
bena de guix o escumes
fenòliques fins a la tècnica
d’adaptació en directe.
> Més de la meitat dels
estudiants d’Infermeria de
la FUB tenen feina, tot just
graduar-se i s’incorporen al món
laboral de forma immediata.

Infermeria

Fisioteràpia

Podologia

Logopèdia Gestió d’ Empreses

05/06

137

493

116

90

151

-

06/07

181

537

87

113

134

-

07/08

224

530

75

124

149

-

08/09

230

502

81

134

163

-

09/10

234

502

92

138

163

82

10/11

299

497

81

145

173

163

11/12

318

471

80

115

164

233

12/13

416

506

97

111

150

298

13/14

437

516

95

93

134

271

14/15

394

538

110

76

103

206

BEQUES PER A L’ALUMNAT DE GRAU

> Els estudis de Fisioteràpia
signen una trentena de nous
convenis de pràctiques amb
centres de salut privats i
públics del sud de França.
Aquesta oferta de places de
pràctiques s’ubica bàsicament
a les regions del LanguedocRoussilon i Midi Pyrénées.
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Beca		

Quantitat

Beneficiaris

Beques FUB		

36.000 €

21

Beques FUB - La Caixa

25.000 €

10

Beques - salari
(programa Prèmium - grau
en Gestió d’empreses)

46.000 €

30

Beca - idiomes
(programa Prèmium - grau
en Gestió d’empreses)

18.355 €

49

TOTAL		

125.355 €

110

Ed. Infantil

CENTRE INTERNACIONAL
DE FORMACIÓ CONTÍNUA

EL CISARC OBRE
NOUS HORITZONS
A LA FORMACIÓ
CONTINUADA DELS
PROFESSIONALS
DE LA SALUT
Un MBA per a
directius de pimes
és l’aposta principal
del CIFC en l’àrea
d’empresa

> La FUB, com a Campus
Manresa de la Universitat
de Vic-Universitat Central
de Catalunya, posa en marxa
el Centre Internacional de
Simulació i Alt Rendiment Clínic
(CISARC), destinat a millorar
els processos d’aprenentatge
de professionals de la salut a
partir de la simulació clínica.
Aquest nou centre aprofita
l’equipament de la Clínica
Universitària (CU+), un edifici
amb més de 1.000 m2 dedicats
a la simulació clínica, una part
dels quals dotats amb equips
d’alta complexitat tecnològica.
El nou centre es presenta
formalment amb la jornada
‘Equips d’Alt Rendiment:
l’excel·lència professional
a l’entorn clínic’. L’acte compta
amb la participació de 120
persones i la presència del
conseller de Salut, Boi Ruiz.
> 19 alumnes participen en
el nou programa de MBA de
la UVic-UCC. Les sessions
s’imparteixen, al llarg del curs,
de manera alterna als campus
de Vic i Manresa i inclouen
continguts dissenyats
expressament per a
professionals de petites i
mitjanes empreses del territori.
El doctor en Economia i
consultor internacional,
Jaime Alonso Gómez, apadrina
aquesta primera promoció.

L’ús de la
simulació com
a eina d’aprenentatge
esdevé un element
diferencial de la
formació continuada
a UManresa

> 50 directius d’empreses
i organitzacions del territori
es reuneixen a la cova de Sant
Ignasi per participar en una
jornada de desenvolupament
organitzacional sistèmic i
humanista que parteix del
plantejament que les empreses
són organismes vius. És una
activitat organitzada pels
estudis d’Empresa de la
Fundació Universitària del
Bages, la Fundació Joviat
i l’empresa Pinea3 Living
Organitzacions, una empresa
catalana de consultoria
i formació d’abast internacional especialitzada en
el desenvolupament
organitzacional, d’equips
directius i del lideratge creatiu.
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> El CISARC incorpora l’ús
de drones per millorar la
coordinació i la gestió de
les emergències sanitàries
en el simulacre d’accidents de
múltiples víctimes i catàstrofes.
El material videogràfic
enregistrat amb aquesta
tecnologia serveix per fer
una anàlisi crítica posterior
de l’actuació dels participants
durant el suposat sinistre.
El simulacre forma part de
les activitats del Màster en
Emergències Extrahospitalàries
i del curs d’especialització
universitària en Accidents de
Múltiples Víctimes i catàstrofes.

ALUMNES EN MÀSTERS I POSTGRAUS
Àmbit

> Unió Consorci Formació (UCF)
i el Centre Internacional de
Simulació i Alt Rendiment Clínic
(CISARC) impulsen diferents
programes de formació
semipresencial que utilitzen
la metodologia de la simulació
tant en les sessions presencials
com en el material audiovisual
i formatiu online. 120
professionals de la salut
participen en aquests
programes.

Nombre de cursos

Nombre d’alumnes

Màsters

Salut
Empresa

4
1

92
19

Postgraus

Salut
Empresa

2
2

20
33

TOTAL

Salut
Empresa

9

164

CURSOS I ALUMNES EN FORMACIÓ CONTÍNUA
Tipus de curs		

> El Departament de Benestar
Social i Família de la Generalitat
reconeix la cinquena edició
del Postgrau en Direcció i Gestió
de centres sociosanitaris i
d’atenció a persones amb
dependència com a formació
d’interès en Serveis Socials.
Aquest postgrau s’imparteix
a Barcelona i és coorganitzat
per la Fundació Unió.
> 25 podòlegs italians participen
en un curs de Cirurgia unguial
impartit a UManresa i
organitzat amb la col·laboració
de la Societat Italiana de
Podologia. A més de la formació
teòrica rebuda, els participants
segueixen dues cirurgies reals
realitzades al quiròfan de la
Clínica Universitària a través
del circuit intern de càmeres.
En el curs també hi participen
nou podòlegs catalans.
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Nombre de cursos

Nombre d’alumnes

Formació contínua en salut

25

386

Formació contínua en
gestió empresarial

7

50

Formació contínua
en educació

6

186

Jornades		

2

164

Formació in company en salut

6

98

Formació in company en
gestió empresarial

7

107

TOTAL		

53

991

SERVEI D’IDIOMES
I INTERCANVIS

> El Servei d’Idiomes
d’UManresa incrementa
el nombre d’alumnes i l’oferta
de cursos. Bona part del
creixement té a veure amb
l’augment dels cursos a mida
per a empreses.
> El professor dels estudis
d’Empresa d’UManresa i doctor
en Economia, Jordi Franch,
participa en un intercanvi
docent amb la Universitat
de Nürtingen-Geislingen
(Alemanya). Franch imparteix
classes als dos campus de la
universitat, amb intervencions
sobre: ‘Institutional corruption in
Spain and the case of Catalonia.
Situation and solutions’; ‘Europe
recovery: Austerity or Monetary
and Fiscal stimulus?’; i ‘Inflation
or Deflation: What is to fear?’.

MÉS ACTIVITAT
INTERNACIONAL,
MÉS FORMACIÓ
EN IDIOMES
El servei d’idiomes
desenvolupa apps per
a mòbil de suport als
cursos in company

> La professora de fisioteràpia
de la Lathi University of Applied
Sciences de Finlàndia Paula
Harmokivi fa una estada a
UManresa-FUB en el marc del
programa de mobilitat docent
Erasmus. Durant la seva estada,
Harmokivi imparteix classes als
alumnes de fisioteràpia, visita
les instal·lacions de simulació
de la CU+, presenta la seva
tesi doctoral al professorat i
intercanvia experiències sobre
temes d’investigació amb
una part de l’equip docent
universitari.

Més empreses
confien la formació
en idiomes dels seus
treballadors a la FUB
Les instal·lacions
de simulació
clínica de la CU+
copsen l’interès
de professorat
internacional

> Una delegació de sis persones
de l’Hospital Universitari i de la
Universitat de Leuven (Bèlgica)
visiten les instal·lacions
d’UManresa i de la Clínica
Universitària (CU+) per conèixer
com s’hi utilitza la simulació
clínica en la docència dels
estudis de Ciències de la Salut.
Els contactes amb l’hospital
i la universitat belga serveixen
també per explorar possibles
acords d’intercanvi d’alumnes
d’ambdues institucions
universitàries tant a través
del programa Erasmus com
de convenis directes entre
institucions.

CURSOS D’IDIOMES

> Una delegació dels estudis
d’Infermeria visiten la School of
Nursing & Health Studies de la
Universitat de Miami. L’objectiu
de la visita és donar continuïtat
i reforçar els intercanvis i
presentar-los el nou Centre
Internacional de Simulació i Alt
Rendiment Clínic (CISARC).

ALUMNAT DELS CURSOS D’IDIOMES

Tipus de curs		

Nombre de cursos

Tipus de curs		

Nombre d’alumnes

Cursos generals

20

Cursos generals

402

Cursos monogràfics

10

Curs de català bàsic

41

Cursos in company

24

19

Cursos intensius d’estiu

5

Curs de castellà bàsic
per a estudiants internacionals
Cursos intensius d’estiu

75

TOTAL CURSOS		

59

Cursos in company

200

TOTAL CURSOS		

737

TIPOLOGIA DE L’ALUMNAT
Tipus d’alumne		

> El Servei d’Idiomes posa
en marxa un blog amb l’objectiu
de complementar els
coneixements i l’aprenentatge
d’idiomes de forma dinàmica
i atractiva. A més d’articles,
inclou continguts sobre
vocabulari, citacions de
personatges coneguts del món
angloparlant, expressions,
embarbussaments per practicar
la pronunciació, endevinalles,
gramàtica i frases i expressions
útils per anar de vacances,
entre d’altres.

Nombre

% sobre el total

Alumnes de la FUB

Cursos generals
Cursos de català
Cursos de castellà
Intensius de castellà
Programa Prèmium
(grau en Gestió d’Empreses)

62
41
19
41
45

28,2%

Persones externes

Cursos al Servei d’idiomes
Cursos in company

354
200

48,1%

Professorat
i personal de la FUB

Personal contractat

21

2,8%

Institucions
vinculades a la FUB

Institucions
Exalumnes

39
5,8%			
4				

Altres		

111

15,1%

TOTAL		

737

100%

ALUMNES EN PROGRAMES D’INTERCANVI
OUT
Erasmus
Sicue
		
Infermeria
3
3

7

8

TOTAL

5

11

Fisioteràpia

6

-

-

6

TOTAL

9

3

5

17

Erasmus

Sicue

Programa propi

TOTAL

Infermeria

4

1

-

5

Fisioteràpia

6

-

-

5

Podologia

2

-

-

2

Logopèdia

1

1

-

2

TOTAL

13

2

-
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IN

SERVEI D’IDIOMES

Programa propi

CLÍNICA UNIVERSITÀRIA

LA CU+ OFEREIX
UN ABORDATGE
GLOBAL A
PROBLEMES
DE SALUT AMB
NOVES UNITATS
INTERDISCIPLINÀRIES

> La Clínica Universitària posa
en marxa una unitat de cirurgia
podològica, integrada per
quatre podòlegs cirurgians
de reconegut prestigi i un
anestesista. Aquest equip
de professionals disposa
d’eines de diagnòstic d’última
generació i d’una àrea
quirúrgica totalment preparada
per dur a terme qualsevol tipus
d’intervenció als peus amb
màximes garanties. A més de
la seva activitat especialitzada
dins de la Clínica, la unitat
de cirurgia podològica posa
al servei dels podòlegs de
l’entorn els seus equipaments i
expertesa per millorar l’atenció
que ofereixen als seus pacients.
> La Clínica Universitària posa
en marxa una unitat de la veu,
la primera especialitzada
en veu parlada i cantada de
la Catalunya Central. S’adreça
especialment a persones
que utilitzen la veu de forma
professional, com ara mestres,
comunicadors, comercials,
telefonistes o cantants. L’equip
professional està integrat per
un otorinolaringòleg, logopedes
i un fisioterapeuta que treballen
de manera coordinada i
multidisciplinària. Per posar
en marxa la unitat de la Veu,
la Clínica incorpora un
estroboscopi als equipaments
tècnics punters dels quals ja
disposava, com la cabina de veu
i el programari informàtic
específic.

La unitat de cirurgia
podològica compta
amb personal i equips
per fer qualsevol
intervenció quirúrgica
del peu
La unitat de
la veu és la primera
especialitzada en veu
parlada i cantada
a Catalunya
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> La Clínica Universitària inicia
una col·laboració amb Prevint
per a la prevenció d’alteracions
de la veu en l’àmbit laboral.
Durant el curs 2014-2015,
la iniciativa es concreta en la
realització de screenings de veu
entre un col·lectiu de mestres.
Les revisions es fan en una
unitat mòbil equipada amb
una cabina insonoritzada i el
programa MDVP (Multi
Dimensional Voice Program).
> El servei de Dietètica i Nutrició
de la Clínica Universitària duu
a terme la primera fase
del Pla de millora dels hàbits
alimentaris, en el marc d’un
acord de col·laboració amb
l’empresa DENSO. El pla inclou
la planificació de menús
equilibrats que se serveixen
a l’empresa, l’assessorament
del servei de càtering,
la confecció de la informació
nutricional de cada plat
i la planificació de menús
complementaris per als seus
treballadors.
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ACTIVITAT ASSISTENCIAL
DE LA CLÍNICA UNIVERSITÀRIA

SERVEI DE PODOLOGIA
Unitat

Exploracions

Quiropòdies

Suports plantars

Visites Pre/post

Cirugies

TOTAL

Servei Podologia CU+

852

1.317

348

68

20

2.605

Prestació de serveis
a tercers

-

1.952

-

923

77

2.952

852

3.269

348

991

97

5.557

TOTAL

SERVEI DE LOGOPÈDIA
Unitat		
Visites
		
Atenció privada		
68
Servei públic CATSALUT
Bages-Solsonés
Prestació de serveis
a tercers
TOTAL		

Sessions

TOTAL

1.317

348

750

8.642

9.392

-

474

474

818

10.110

10.928

SERVEI DE FISIOTERÀPIA
Visites/Sessions
		
1.188

Sessions grupals/Tallers

TOTAL

580

1.768

Sessions grupals/Tallers

TOTAL

72

149

Visites a infants

TOTAL

22

83

SERVEI DE DIETÈTICA I NUTRICIÓ
Visites
		
77

SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA
Visites a adults
		
61

PROGRAMA DE DETECCIÓ PRECOÇ DE
PROBLEMES DE SALUT EN ESCOLARS

11

12

Municipis

Infants

Exploracions

Escoles

Manresa

1.014

1.283

15

Artés

147

220

2

TOTAL

1.161

1.503

17

LA UNIVERSITAT QUE CREIX

MÉS FUB

> Els campus Manresa i Vic
de la Universitat de Vic Universitat Central de
Catalunya comparteixen espai
i imatge al Saló de
l’Ensenyament, bo i mantenint
la seva personalitat
diferenciada. UManresa
hi presenta el seu nou pla
d’estudis d’Educació Infantil,
una proposta formativa que
fa de la innovació en el camp
de la didàctica de les ciències
un dels seus trets diferencials;
el nou grau en Administració
i Direcció d’Empreses (ADE) que
ha estat dissenyat per facilitar
l’aprenentatge no solament
de continguts sinó també
de competències i habilitats
lligades a la gestió empresarial,
a partir d’un ús intensiu de la
simulació a l’aula i d’estades
formatives en empreses amb
beques-salari; i els nous plans
dels estudis de Ciències de la
Salut, pensats per aprofundir
en la connexió de la formació
amb les noves exigències de
les professions sanitàries.
> Una nova direcció, liderada
pel Dr. Xavier Gironès, impulsa
la recerca i la innovació docent
a la FUB. Una de les primeres
accions és la creació d’una
Comissió de Recerca que
elabora una convocatòria
de projectes a la qual destina
un pressupost de 149.660
euros. Una part d’aquest import,
67.788,62 euros, es destina a
nou projectes d’investigació
que desenvoluparan equips
integrats per personal docent
i investigador d’UManresa
durant el curs 2015-2016.
La resta de pressupost es
dedicarà a les assignacions per
a la realització de doctorats i al
finançament de la participació
del personal de la institució
universitària en congressos
i reunions científiques.

13

> La FUB posa en marxa el
Campus Professional UManresa
per impartir, a partir del curs
2015-2016, estudis superiors
no universitaris. La formació
dual, tant a les aules com en
el lloc de treball, és un dels
segells del Campus Professional
UManresa, que iniciarà
l’activitat amb un Cicle Formatiu
de Grau Superior de Tècnic
en Pròtesis dentals, el primer
a Catalunya que utilitza la
metodologia de la formació dual.

> La FUB i la Societat Italiana
de Podologia (SIPO) signen un
conveni per oferir un itinerari
específic del Grau en Podologia
adreçat a podòlegs italians.
L’objectiu és facilitar que
titulats en podologia a Itàlia
ampliïn les seves competències
professionals en terapèutica
farmacològica, cirurgia
podològica, patologia
podològica del genoll i el maluc,
cirurgia de mínima incisió en
el peu, introducció a la recerca
i aplicació de noves tecnologies
en biomecànica.
> Una vintena d’escoles i llars
d’infants del Bages, el
Barcelonès, l’Anoia, el Ripollès,
el Baix Llobregat, la Segarra,
el Maresme i el Vallès
Occidental participen en
la primera edició dels Matins
d’Experimentació a les escoles.
Aquesta nova proposta dels
estudis d’Educació Infantil
recupera per a ús educatiu
part del material elaborat pels
alumnes del Grau en Educació
Infantil per a la Fira d’Experimentació
per a infants de 0 a 6 anys.
> La FUB arriba a un acord amb
SIGMA Technological Innovation
for Universities per utilitzar
el seu sistema de gestió
acadèmica. SIGMA és un
consorci sense ànim de lucre
format per vuit universitats
constituït amb la finalitat de ser
un referent tecnològic en l’àmbit
de l’educació superior.
Proporciona eines de suport
tant a la docència com a la
recerca en entorns universitaris.
> La FUB adapta la seva
presència a la xarxa a la marca
UManresa, que identifica la
seva oferta formativa després
del procés de federació amb la
Fundació Universitària Balmes
per crear la nova Universitat
de Vic-Universitat Central de
Catalunya. Així, posa en marxa
el nou portal www.umanresa.
cat, que conviu, durant tot
el curs, amb l’antiga pàgina
www.fub.edu.
alumnes de cicles formatius
amb intenció de cursar el grau
en Educació Infantil
o Primària davant la nova
normativa que els exigeix
superar aquest examen per
poder-se matricular a aquests
estudis.

LA UNIVERSITAT
COMPROMESA AMB EL
TERRITORI I LES PERSONES

> 20 alumnes del programa
FUB+GRAN per a majors
de 55 anys visiten Andorra
per participar en un intercanvi
amb una quarantena d’alumnes
de l’Aula Magna de la
Universitat d’Andorra.
La trobada interuniversitària
inclou un debat per contrastar
com aquests alumnes van viure
la seva infantesa i en les
diferències entre fer-ho a
Manresa o a la Vall d’Andorra.
> El Museu de la Tècnica de
Manresa acull la quarta edició
de la Fira d’experimentació
per a infants de 0 a 6 anys
organitzada pels estudis
de Grau en Educació Infantil.
65 alumnes presenten 22
propostes d’experimentació
i de ciència perquè els infants
hi interactuïn de forma lliure i
espontània. Totes les propostes
estan vinculades a una de les
escoles que formen part del
grup de treball de ciències i,
un cop finalitzada la fira, es
lliuren a aquests centres perquè
les puguin utilitzar amb els
nens i nenes durant tot el curs.
> La FUB és una de les 14
entitats a Catalunya que forma
i assessora autònoms en el
marc del programa Consolida’t
del Departament d’Empresa
i Ocupació de la Generalitat.
En total, ofereix suport a 36
empresaris individuals, als
quals proporciona un itinerari
formatiu amb assessorament
personalitzat per millorar la
viabilitat del seu negoci.
Aquesta iniciativa s’integra en
el programa FUB e+i, de suport
a la innovació i l’emprenedoria.
> L’Associació de Professionals
Sèniors al Servei del Territori,
Gest! i la FUB organitzen
conjuntament un cicle de
conferències amb el títol de
‘Catalunya, pensar el present,
imaginar el futur’, amb l’objectiu
de convidar a reflexionar sobre
la situació política i econòmica
del país. Inclou tres xerrades a
càrrec de Miquel Puig Raposo,
Juanjo López-Burniol i Anton
Costas, respectivament.
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> 29 estudiants de segon
de batxillerat participen a la
jornada ‘Prepara la Selectivitat’,
organitzada pel campus
Manresa de la UVic-UCC.
Un 89% dels participants són
noies i la majoria procedeixen
del Bages, si bé també hi ha
una presència significativa
d’assistents del Berguedà,
el Baix Llobregat nord, l’Anoia
i el Vallès Occidental.
> Un total de 64 treballs
participen a la catorzena edició
dels premis UManresa-FUB
per a treballs de recerca de
batxillerat. 36 opten al premi
de Ciències de la Salut, 12
al d’Economia i Empresa i 16
al d’Educació. L’acte de
lliurament de premis compta
amb una conferència de Sandra
Poudevida, investigadora del
programa de Recerca Clínica
i d’Innovació de la Fundació
Pasqual Maragall, titulada
‘El fil conductor: de l’experiència
personal a la investigació’.
> Una cinquantena de nens
i nenes des dels 3 fins als 8 anys
participen en la quarta edició
del Campus Infantil UManresa
que organitzen els estudis
d’Educació Infantil. Aquesta
proposta lúdica i educativa
pretén afavorir l’adquisició
d’hàbits saludables. Per segon
any consecutiu, el Campus
Infantil compta amb mestres
graduats en Educació Infantil
d’UManresa-FUB, com a
monitors educadors.
> La Taula d’Arts Visuals de
la Catalunya Central i els
estudis d’Educació Infantil
d’UManresa posen en marxa
el projecte AMIC (Art, Mestres
i Creació) per acostar l’art
contemporani a l’àmbit
educatiu. La iniciativa es
desenvolupa amb la
participació activa dels alumnes
dels estudis d’Educació Infantil,
però també de les escoles amb
l’objectiu que mestres i alumnes
coneguin millor els llenguatges
artístics contemporanis.

LA UNIVERSITAT SALUDABLE
I SOLIDÀRIA

MÉS FUB

> La FUB i Mútua Manresana
convoquen la primera edició
del concurs ‘Posa-hi cor’, una
iniciativa que té com a principal
objectiu sensibilitzar nens i
joves sobre les malalties del
cor i la salut cardíaca.
La convocatòria s’emmarca
en les accions de Manresa
Mobilitza’t amb la Marató,
que s’encarrega de coordinar
les activitats que s’organitzen
des de la capital del Bages per
donar suport i recollir fons per
a la Marató de TV3, que en
l’edició de 2014 es dedica
a les malalties del cor.
> La FUB se suma a la iniciativa
de la Xarxa Catalana
d’Universitats Saludables
i del Departament de Salut de
la Generalitat i organitza una
de les vuit curses en suport
a La Marató de TV3 que es fan
en vuit ciutats universitàries
del país. La cursa organitzada
conjuntament amb el Club
Atlètic Manresa duu com
a lema ‘5 km per la vida’.
> La FUB, juntament amb
l’empresa dedicada al
subministrament de
desfibril·ladors Reanima,
ensenyen tècniques de
reanimació cardiopulmonar
a 264 alumnes de sis centres
d’ensenyament de la capital del
Bages. Els tallers s’emmarquen
en la commemoració del Dia
Europeu de Conscienciació de
la Reanimació Cardiopulmonar,
celebrat amb el lema ‘Nens
salvant vides, aprenent RCP
a les escoles’.
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> 181 persones participen en
les activitats de la quarta edició
de la Setmana Saludable.
Sota el lema ‘Fem salut a la
universitat’, s’organitzen una
dotzena de propostes, que van
des d’un programa d’introducció
a disciplines orientals per al
benestar global de la persona
a tallers d’alimentació
saludable o activitats lúdiques
i esportives.
> 205 persones donen sang en
el decurs de la cinquena edició
de la Marató Universitària de
Donació de Sang que organitza
el Banc de Sant i Teixits amb
la col·laboració de la Fundació
Universitària del Bages, la
delegació de la Universitat
Oberta de Catalunya i l’Escola
Politècnica Superior
d’Enginyeria de Manresa.
De les 205 donacions, 90 són
de persones que donen sang
per primera vegada.
> Com a membre de la Xarxa
de Prevenció i Control de
Tabaquisme de la Catalunya
Central, la FUB impulsa un
Programa d’Actualització
adreçat a la comunitat
universitària.
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ACTIVITAT
INSTITUCIONAL

2 D’OCTUBRE DE 2014

10 DE FEBRER DE 2015

16 DE FEBRER DE 2015

25 DE FEBRER DE 2015

22 D’ABRIL DE 2015

26 DE MAIG DE 2015

30 DE JUNY DE 2015

> La Unió Consorci Formació
(UCF) i la FUB signen un acord
de col·laboració amb l’objectiu
de multiplicar el volum d’activitat, a més de l’abast territorial
i la visibilitat de la formació
continuada, que programen
totes dues institucions. La UCF
és una entitat participada per
les dues patronals de proveïdors de serveis de salut i benestar social de Catalunya, La
Unió-Associació Sanitària i Social de Catalunya i el Consorci
de Salut i Social de Catalunya.

> El Consell de Govern de la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) acorda traspassar
els drets d’utilització de l’antiga
seu del CTM Centre Tecnològic
per tal que pugui acollir activitat
acadèmica de la FUB. Un cop el
ple municipal dóna el vist-i-plau
a aquest traspàs, la FUB inicia
els treballs d’adequació de
l’interior de l’equipament i de
reurbanització dels seus espais
exteriors.

> Més de 200 persones segueixen la conferència del president de la Generalitat, Artur
Mas, a la FUB, convidat per
l’entitat Gest!. En la seva intervenció introductòria, abans de
sotmetre’s a les preguntes dels
assistents, Mas subratlla la
importància de l’esforç científic
i la necessitat de la seva connexió amb el món empresarial
per generar riquesa que pugui
revertir en més benestar per
a tothom.

> UManresa celebra l’ADE Day,
una iniciativa per donar a conèixer
aquest grau entre alumnes de
segon curs de Batxillerat i de
Cicles Formatius de Grau Superior de l’àmbit de la gestió empresarial. 180 estudiants d’instituts
del Bages i el Berguedà participen
en aquesta jornada d’activitats
durant la qual es presenten les
peculiaritats del nou pla d’estudis
que compta, entre les principals
novetats, amb la incorporació de
la simulació com a mètode d’aprenentatge. El periodista Albert Om
clou la jornada en una conversa
amb el també periodista Iu Forn
sobre el tracte amb persones en
el món empresarial.

> El Conseller de Salut, Boi Ruiz,
clou la jornada sobre equips
d’alt rendiment clínic, que posa
en valor el nou Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic. El conseller destaca el paper de la FUB en el
terreny de la innovació docent
i la seva contribució, des de la
formació universitària, a la sanitat pública del país.

> Regió 7 concedeix el premi
‘Actius socials’ 2015 a la FUB en
reconeixement a la seva trajectòria de 25 anys i al seu creixement i potenciació dins la nova
Universitat de Vic-Universitat
Central de Catalunya (UVicUCC). El director general de la
FUB, Valentí Martínez, el recull
de la mà del conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran
Mascarell.

> La ciutat té futur si el comerç
és virtual? Hi ha un lloc per al
català entre els gegants digitals? Qui pagarà la cultura del
clic? Són les tres preguntes al
voltant de les quals dialoguen
la quinzena de ponents que
participen en la tercera edició
dels Diàlegs pel Futur, organitzats per la FUB, Regió7, l’Ajuntament de Manresa i la Universitat Oberta de Catalunya. Més
de 100 persones segueixen
la jornada al Centre Cultural
del Casino de Manresa.

13 I 14 DE FEBRER DE 2015
> 71 persones participen en les
dues jornades de portes obertes
per a futurs alumnes francesos.
En total són 23 els joves del país
veí els interessats a incorporar-se a UManresa a partir
del curs que ve, la majoria per
estudiar el grau en Fisioteràpia.

16 I 17 D’OCTUBRE DE 2014
> Una promoció de 357 estudiants celebra la seva graduació
en un acte solemne al teatre
Kursaal de Manresa. És una
xifra que torna a superar el
rècord en el nombre de titulats
en un curs acadèmic.

9 DE JULIOL DE 2015

7 DE MAIG DE 2015
20 DE FEBRER DE 2015
> L’Institut d’Estudis Catalans
acull la commemoració del
primer aniversari de la federació
de la UVic-UCC. Presideix l’acte
el conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Culell.
L’acompanyen el rector Jordi
Montaña i els alcaldes de Vic
i Manresa i presidents dels
patronats de la FUBalmes
i la FUBages, Josep Maria
Vila-d’Abadal i Valentí Junyent.

7 D’ABRIL DE 2015
> La FUB incorpora el doctor
Xavier Gironès com a director
d’innovació docent i recerca.
Des del nou càrrec, Gironès
es responsabilitza d’impulsar
la creació i consolidació
d’equips de recerca i d’introduir
noves metodologies i tecnologies docents tant als estudis
de grau com als de postgrau.
18 D’ABRIL DE 2015
> 522 persones visiten la FUB
en la Jornada de Portes Obertes.
La xifra duplica el nombre de
persones que havien visitat les
instal·lacions durant la jornada
de l’any passat (un total de 250).
D’aquest nombre de visitants,
uns 174 són alumnes interessats en l’oferta d’estudis.
La resta, són familiars i acompanyants. De les visites destaca
el nombre de famílies franceses, 42 en total.

> La biòloga i directora del Banc
de Línies cel·lulars del Centre
de Medicina Regenerativa de
Barcelona, Anna Veiga, és investida Doctora Honoris Causa de
la Universitat de Vic-Universitat
Central de Catalunya, al campus
Manresa. Aquesta serà la
primera vegada que aquest
campus acull un acte d’aquestes característiques i, també,
la primera que una dona rep
aquest reconeixement acadèmic per part de la UVic-UCC.
Carlota Riera, directora de
l’Escola Universitària de Ciències de la Salut del campus
Manresa de la UVic-UCC, apadrina la doctoranda, mentre
que la professora i investigadora de la Facultat de Ciències i
Tecnologia del Campus UVic,
Malu Calle, en fa la laudatio.

15 DE JUNY DE 2015
> El Campus Manresa de la
Universitat de Vic-Universitat
Central de Catalunya (UVicUCC) lliura els Premis UManresa a Treballs de Recerca de
Batxillerat. En aquesta catorzena edició, s’hi presenten 64
treballs d’alumnes d’instituts
d’arreu de Catalunya. 36 opten
al premi de Ciències de la Salut,
12 al d’Economia i Empresa i
16 al d’Educació. Durant l’acte,
Sandra Poudevida, investigadora del programa de Recerca
Clínica i d’Innovació de la Fundació Pasqual Maragall, pronuncia la conferència titulada
‘El fil conductor: de l’experiència
personal a la investigació’.
25 DE JUNY DE 2015
> El Campus Manresa del
Centre Internacional de Formació Contínua de la Universitat
de Vic-Universitat Central de
Catalunya gradua un total de
213 persones, de les quals 112
han cursat màsters i postgraus
de l’àmbit de les Ciències de la
Salut, 52 d’Empresa i 49 han
seguit el programa FUB+GRAN
per a majors de 55 anys.

> El Patronat de la Fundació
Universitària Balmes, titular
de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, a
proposta de la FUBages, aprova
el nomenament de Sílvia Mas i
de Carlota Riera com a deganes
de les noves facultats de Ciències Socials i Ciències de la
Salut del campus Manresa.
29 D’AGOST DE 2015
> El rector de la Universitat
de Vic-Universitat Central de
Catalunya, Jordi Montaña, dóna
el tret de sortida a la Festa Major de Manresa, amb el pregó
institucional al Saló de Plens
de l’Ajuntament. En el seu parlament, el rector manifesta la
importància de ser ciutat universitària i declara que “tenir
o no tenir universitat marca
el destí de les ciutats”. Montaña
explica que el paper de la universitat ja no es limita a fer
de “llançadora” de generacions
de joves preparats, sinó que
també se li demana que investigui, innovi, estigui a prop de
les empreses, s’impliqui en
el funcionament econòmic
i que esdevingui motor social.

Av. Universitària, 4-6
08242 Manresa
T. 93 877 41 79
www.umanresa.cat

