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Dossier de premsa 
 

Presentació dels plans d’estudis de la UIB   
adaptats a l’espai europeu d’educació superior 

 

 

Les noves titulacions de grau, adaptades a l’espai europeu d’educació superior, 

s’iniciaran a la UIB el curs 2009-2010. 

 

Aprovat el pla d’estudis pel Consell de Govern, s’informa el Consell Social i la Junta de 

Coordinació Universitària de les Illes Balears i posteriorment es remet el pla d’estudis al 

Consell d’Universitats. Alhora, s’envia a la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern 

de les Illes Balears, d’acord amb la normativa vigent.  

 

 

DIRECTIVES PRÒPIES I ESTRUCTURA  
DE LES TITULACIONS DE GRAU DE LA UIB 

 

Distribució dels crèdits dels plans d’estudis 
 
Cada pla d’estudis de la UIB tindrà 240 crèdits ECTS, distribuïts de la manera següent: 

 

1. Matèries de formació bàsica: 60 crèdits ECTS. 

 

2. Matèries obligatòries: un màxim de 144 crèdits ECTS. 

 

3. Matèries optatives: un màxim de 30 crèdits ECTS d’optativitat pròpia per a 

l’estudiant.  

 

4. Pràctiques externes: un màxim de 60 crèdits ECTS. 

 

5. Treball de fi de grau: tindrà un mínim de 6 i un màxim de 18 crèdits ECTS. 

 

6. Els estudiants podran obtenir un màxim de 6 crèdits del total del pla d’estudis cursat 

per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació 

estudiantil, solidàries i de cooperació. El pla d’estudis de cada titulació regularà aquesta 

qüestió de forma específica. 

 
Temporalització 
 
1. Les matèries de formació bàsica s’impartiran durant el primer curs de la titulació de 
grau. 

 

2. Les matèries obligatòries s’impartiran durant el segon, tercer i quart curs de la 
titulació de grau. 
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3. Les matèries optatives s’impartiran durant els cursos segon, tercer i quart de la 
titulació de grau. 

 

4. Les pràctiques externes s’hauran de desenvolupar preferentment a partir del tercer 
curs. Cada pla d’estudis haurà de definir les condicions i els requisits necessaris per a la 

realització de les pràctiques externes. 

 

5. El treball de fi de grau es realitzarà durant el quart curs de la titulació. Cada pla 
d’estudis haurà de definir les condicions i els requisits necessaris per a la realització 

d’aquest treball. 

 

 
Serà necessari el coneixement d’un idioma estranger per a l’obtenció de la titulació 
 

1. Per a l’obtenció de cadascuna de les titulacions de grau de la UIB serà necessari el 
coneixement de l’anglès, d’acord amb el desenvolupament que es farà d’aquest requisit 
en cada pla d’estudis. En aquest sentit, per certificar el coneixement de la llengua 

anglesa i poder obtenir la titulació de grau, l’estudiant haurà de superar una prova 

d’idioma o bé aprovar una assignatura d’anglès, d’acord amb la proposta de pla 

d’estudis. Així mateix, aquesta assignatura s’entendrà superada en cas que l’estudiant 
presenti certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB.  

 

2. El Consell de Direcció proposarà, per a cada branca de coneixement, almenys una 

assignatura d’anglès. 

 

3. En el cas especial de la titulació d’Estudis Anglesos, serà necessari demostrar el 

coneixement d’una altra llengua estrangera per a l’obtenció de la titulació, d’acord amb 

les condicions esmentades a l’apartat 1 del present article. 

 

4. El Consell de Direcció impulsarà, d’acord amb els departaments i els centres, la 

impartició de matèries i assignatures en anglès, mitjançant la formació específica del 

professorat i d’altres mesures que permetin assolir aquest objectiu.  

 
 

MODEL DE CRÈDIT ECTS DE LA UIB 
 
Cada curs acadèmic tindrà un total de 60 crèdits 
 

El nombre total de crèdits establert en els plans d’estudis per a cada curs acadèmic serà 

de 60, distribuït en 30 crèdits per al semestre de tardor i 30 crèdits per al semestre de 

primavera.  Aquesta assignació de crèdits s’entendrà referida a un estudiant amb 

dedicació a temps complet als estudis universitaris.  

 

 
Un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l’estudiant 
 

1. Un crèdit ECTS dels estudis oficials es comptabilitzarà com a 25 hores de treball de 
l’estudiant. S’estableix en 1.500 hores la dedicació total al treball per a un estudiant a 

temps complet durant un any acadèmic.  
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2. Les hores de treball dels crèdits ECTS es distribuiran de forma proporcional entre les 

setmanes de l’any acadèmic. La mitjana d’hores setmanals de treball de l’estudiant serà 

de quaranta.  

 
Les assignatures bàsiques, obligatòries i optatives seran semestrals de 6 crèdits 
ECTS 
 

Els plans d’estudis s’estructuraran per matèries o per mòduls que, en qualsevol cas, es 

concretaran en assignatures. Les assignatures bàsiques, obligatòries i optatives de les 

titulacions oficials seran semestrals de 6 crèdits ECTS. 

 
 
Modalitats d’aprenentatge dels estudis 
 

Amb el propòsit de facilitar la tasca de planificació de la càrrega de treball presencial i 

autònom de l’estudiant per part del professorat respecte de les matèries bàsiques, 

obligatòries i optatives d’un pla d’estudis, s’han definit les següents modalitats 

d’aprenentatge: 

 

a) Activitats de treball presencial 
 

b) Activitats de treball no presencial o autònom.  
 

 
Les tutories ECTS seran d’assistència programada i obligatòria 
 

Les tutories, en el context del sistema de crèdits ECTS, són un mètode d’aprenentatge 

integrat en els plans d’estudis de les noves titulacions i tenen un paper cabdal per 

individuar, supervisar i avaluar el treball autònom de l’alumnat. Per tant, les tutories 

ECTS són d’assistència programada i obligatòria. Aquestes tutories s’han de computar 

com a hores de treball presencial de l’alumnat.  

 

Es fomentarà l’avaluació contínua de l’estudiant 
 
1. Per tal de fomentar l’avaluació contínua de les competències adquirides per part de 

l’estudiant al llarg de tot el curs, durant el període d’avaluació establert per a cada 

semestre es podrà realitzar una prova global o parcial. El pes d’aquesta prova sobre la 

qualificació global de l’assignatura no pot superar el percentatge que establirà el 

Reglament acadèmic de la UIB. 

 

2. S’establirà un període de recuperació durant el mes de setembre dirigit exclusivament 

a l’avaluació d’activitats recuperables que hauran de ser definides prèviament en el pla 

docent de l’assignatura corresponent.  
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Graus aprovats pel Consell de Govern de la UIB: 
 

Arts i Humanitats: 

Història 

Història de l’Art 

Estudis Anglesos 

Llengua i Literatura Espanyoles 

Llengua i Literatura Catalanes 

Filosofia 

 

Ciències: 

Biologia 

Física 

Química 

Bioquímica 

 

Ciències de la Salut: 

Infermeria 

Fisioteràpia 

Psicologia 

 

Ciències Socials i Jurídiques: 

Educació Social 

Pedagogia 

Educació Infantil 

Educació Primària 

Treball Social 

Economia 

Administració d’Empreses 

Turisme 

Dret 

Geografia 

 

Enginyeria i Arquitectura: 

Enginyeria d’Edificació 

Matemàtiques 

 

Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez: 

Educació Infantil 

Educació Primària 

Comunicació Audiovisual 

Periodisme 

 

Escola de Turisme del Consell Insular d’EivissaI: 

Turisme 

 

Escola de Turisme Felipe Moreno: 

Turisme 
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Estudis pendents d’aprovació: 

Enginyeria Electrònica i Automàtica Industrial 

Enginyeria Informàtica 

Enginyeria de Telecomunicació en Telemàtica 

Enginyeria Agrícola 

 

Llista d’estudis oficials de postgrau 
 

Màster en Biotecnologia, Genètica i Biologia Cel·lular 

Màster en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies 

Màster en Cognició i Evolució Humana 

Màster en Comptabilitat 

Màster en Ciències Socials Aplicades a l'Atenció Sociosanitària 

Màster en Ciència i Tecnologia Química 

Màster en Direcció i Planificació del Turisme 

Master en Ecologia Marina 

Màster en Enginyeria Electrònica 

Màster en Economia del Turisme i del Medi Ambient 

Màster en Filosofia Contemporània 

Màster en Física 

Màster en Matemàtiques 

Màster en Microbiologia Avançada 

Màster en Neurociències 

Màster en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments 

Màster en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada 

Màster de l'Oral a l'Escrit: La Llengua i Literatura Catalanes 

Màster en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió 

Màster en Pràctica Jurídica 

Màster en Química Teòrica i Modelització Computacional 

Màster en Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals) 

Màster en Tecnologia Educativa: Aprenentatge Virtual i Gestió del Coneixement 

Màster en Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) 

Màster en Avenços en Física i Química per a Professionals 

Màster en Comunicació. Reptes de la Comunicació al Segle XXI 
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Llista de programes oficials de doctorat 
 

Ciències de la salut i del comportament 

Doctorat per la UIB dins el programa de ciències de la salut i del comportament (de 

biotecnologia, genètica i biologia cel·lular) 

Doctorat per la UIB dins el programa de ciències de la salut i del comportament (de 

neurociències) 

Doctorat per la UIB dins el programa de ciències de la salut i del comportament 

(nutrició humana i qualitat dels aliments. Menció de qualitat atorgada per al curs 

2008/2009)* 

 

Ciències econòmiques i jurídiques 

Doctorat per la UIB dins el programa de ciències econòmiques i jurídiques (economia 

del turisme i del medi ambient. Menció de qualitat atorgada per al curs 2008/2009)* 

 

Ciències experimentals i tecnologies 

Doctorat per la UIB dins el programa de ciències experimentals i tecnologies (biologia 

de les plantes en condicions mediterrànies) 

Doctorat per la UIB dins el programa de ciències experimentals i tecnologies (ciència i 

tecnologia química. Menció de qualitat atorgada per al curs 2008/2009)* 

Doctorat per la UIB dins el programa de ciències experimentals i tecnologies (de 

matemàtiques) 

Doctorat per la UIB dins el programa de ciències experimentals i tecnologies (ecologia 

marina) 

Doctorat per la UIB dins el programa de ciències experimentals i tecnologies 

(enginyeria electrònica. Menció de qualitat atorgada per al curs 2008/2009)* 

Doctorat per la UIB dins el programa de ciències experimentals i tecnologies (física. 

Menció de qualitat atorgada per al curs 2008/2009)* 

Doctorat per la UIB dins el programa de ciències experimentals i tecnologies 

(microbiologia avançada. Menció de qualitat atorgada per al curs 2008/2009)* 

Doctorat per la UIB dins el programa de ciències experimentals i tecnologies 

(nutrigenòmica i nutrició personalitzada. Menció de qualitat atorgada per al curs 

2008/2009)* 

Doctorat per la UIB dins el programa de ciències experimentals i tecnologies (química 

teòrica i modelat computacional) 

Doctorat per la UIB dins el programa de ciències experimentals i tecnologies 

(tecnologies de la informació i de les comunicacions) 

 

Humanitats i ciències socials 

Doctorat per la UIB dins el programa d’humanitats i ciències socials (cognició i 

evolució humana. Menció de qualitat atorgada per al curs 2008/2009)* 

Doctorat per la UIB dins el programa d’humanitats i ciències socials (de l’oral a l’escrit: 

la llengua i literatura catalanes des de la perspectiva de l’oralitat) 

Doctorat per la UIB dins el programa d’humanitats i ciències socials (filosofia 

contemporània. Menció de qualitat atorgada per al curs 2008/2009)* 

Doctorat per la UIB dins el programa d’humanitats i ciències socials (patrimoni 

cultural: investigació i gestió) 
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Doctorat per la UIB dins el programa d’humanitats i ciències socials (tecnologia 

educativa: aprenentatge virtual i gestió del coneixement. Menció de qualitat atorgada 

per al curs 2008/2009)* 

 

 

* Programes de doctorat amb menció de qualitat. La Menció de qualitat 
la concedeix el Ministeri d’Educació i Ciència després de l'avaluació 

realitzada per l’ANECA (Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i 

Acreditació) del nivell cientificotècnic, així com dels continguts, estructura 

i objectius dels programes de doctorat. Constitueix un reconeixement a la 

solvència cientificotècnica i formadora del programa de doctorat, així com 

dels grups o departaments que participin en aquest programa. Faculta, a 

més, per  participar en l'obtenció d'ajudes a la mobilitat de professors i 

estudiants. 

 

 


