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Cap a un nou professional de la Química?
Aquest número del Quimibal està especialment dedicat al nou Grau de Química
que en aquests moments es troba en els darrers tràmits per a la seva aprovació
definitiva per la UIB i que començarà a implantar-se el proper curs 2009-2010. En
aquest cas no es pot parlar només d’un nou pla d’estudis, amb petits canvis com
ja s’havia fet en més d’una ocasió no fa gaire anys, sinó d’un plantejament diferent
en la formació dels nous graduats.

Aquest títol, que substitueix el dels actuals llicenciats, s’adapta a l’Espai Europeu
d’Educació Superior per aconseguir que els nous titulats químics puguin desenvolupar
la seva professió a qualsevol país de la Unió Europea. De l’elaboració del nou pla
d’estudis se n’ha ocupat una comissió creada amb aquesta finalitat i en l’etapa
final el Col·legi ha pogut fer els seus suggeriments per tractar d’aportar el punt
de vista dels professionals de la Química. Potser una elaboració més pausada hauria
permès reflexionar millor la manera d’abordar els profunds canvis, i també més
professionals hi podrien haver participat. En qualsevol cas vull agrair tant als
membres de la comissió com al seu President, Dr. Ángel García Raso, la disposició
total a prendre en consideració els nostres punts de vista.

Els nous químics, que està previst que conservin les atribucions professionals dels
actuals llicenciats en Química, tendran una formació més pràctica i generalista, i
incorporaran formació en continguts que s’han convertit en imprescindibles per als
nous professionals (idioma estranger, control de qualitat, etc). Posteriorment, si
així ho desitgen, podran especialitzar-se amb un màster. D’aquesta manera es
pretén que estiguin en millors condicions per adaptar-se a un món que canvia molt
ràpidament i amb molta més mobilitat.

Des del Col·legi Oficial de Químics no podem sinó desitjar que els futurs graduats
assoleixin els objectius prevists, però que també donin continuïtat en el futur a
l’excel·lent treball professional que desenvolupen els actuals químics, que
contribueixen a la millora contínua de la qualitat de vida de la nostra societat.

Enrique Gómez Benito de Valle
Degà Col·legi Oficial de Químics
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Reforcem la nostra imatge corporativa!!!
El Col·legi de Químics de Balears ofereix
gratuïtament un segell automàtic amb el teu nom
i llinatges i el número de col·legiació.
Demanau-lo a la secretaria per telèfon o correu
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Mateu orfila i Rotger
Col·legi de Químics de Balears
Col·legiat núm. 000
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A principis d’enguany vàrem publicar una entrevista a un company
que es dedica professionalment a la docència a l’ensenyament
secundari, però encara no havíem entrevistat un professional de
la química dedicat a la docència i a la investigació a l’ensenyament
superior.
Aquest curs la Universitat de les Illes Balears (UIB) està immersa
en un procés de canvis importants amb la redacció dels nous plans
d’estudis de graduats dintre del marc de l’Espai Europeu d’Educació
Superior (EEES); aquests canvis no sols afecten el currículum dels
plans d’estudis, sinó que afecten molt substancialment les
metodologies d’ensenyament; per tant, és un procés que no acaba
dintre de les comissions de docents que al llarg de l’any 2008 han
consensuat aquests plans d’estudis.
Aquesta és una bona ocasió per entrevistar la doctora Josefa
Donoso, directora del departament de Química de la UIB, una
companya del Col·legi de Químics, amb una llarga experiència
docent i investigadora. De ben segur que afronta aquesta nova
etapa amb molta il·lusió. Li vaig proposar l’entrevista i va acceptar
fer-la amb l’amabilitat que la caracteritza.

Entrevista a Josefa Donoso
Investigadora i catedràtica de Química Física de la UIB

Gabriel Cànaves

Va cursar la llicenciatura en Ciències Químiques a la Universitat
Complutense de Madrid (UCM). A quina promoció pertany? Quins són
els records dels seus estudis universitaris?
Vaig presentar la tesina de llicenciatura el mes de gener de 1978.
Record aquells anys com una època de grans canvis. Per a una jove
com jo, que venia d’un col·legi de monges de Ciudad Real, la vida a
Madrid al meu Col·legi Major era molt excitant, i a la ciutat hi havia
moltes activitats culturals d’avantguarda.

Just  acabada la llicenciatura va venir a residir a Palma  i va iniciar
la seva formació investigadora a Química Física, on jo vaig tenir la
sort de conèixer-la i compartir espai i inquietuds. Com va ser aquest
procés d’adaptació a la UIB?
Vaig integrar-m’hi a poc a poc. Venia d’ocupar una plaça de professor
no numerari (PNN) a una Universitat gran, i la Facultat de Ciències
aleshores era molt petita, només hi havia un edifici al Campus i
depenia de la Universitat Autònoma de Barcelona, tot estava per fer
i era difícil d’aconseguir beques, subvencions, dotació de material i
places d’ajudant. Jo tenia el convenciment que havia vengut a Mallorca
amb la idea clara de permanència i vaig  acomodar-me el millor que
vaig saber i poder.

Al llarg de diversos anys va desenvolupar una activitat molt intensa
com a professora ajudant i com a investigadora de l’equip del Dr.
Garcia Blanco. Quina va ser la seva Tesi Doctoral? Quins records té
d’aquesta etapa?
Vaig començar la tesi doctoral amb una beca de formació del personal
investigador del Ministeri (FPU), i vaig integrar-me a finals de l’any
1978 a un equip de sis o set investigadors dirigits pel Professor Garcia
Blanco; era un equip “gegant” comparat amb la resta de grups
investigadors a la Facultat. Estudiaven un mecanisme d’activació
al·lostèrica d’una proteïna implicada en el metabolisme del glucogen.
Aïllar la proteïna era molt laboriós, i retardava molt l’experimentació.
El tractament de les dades es feia amb calculadores de butxaca i la
recerca de bibliografia implicava viatges al CSIC de Madrid. Tots
aquells procediments eren molt artesans.

Vostè és una persona que no ha renunciat a la família i a la maternitat,
i que ha desenvolupat la seva carrera en un món tan competitiu com
la universitat. Considera que es pot  conciliar la vida familiar i laboral?
Estic convençuda que es pot aconseguir, però implica fer jornades de
feina fora i dintre de la llar quasi impossibles de mantenir. Pens

Josefa Donoso

que la dedicació a la carrera professional no hauria d’estar oposada
a la dedicació a la família. Hauríem de reflexionar sobre si realment
és necessària una permanència tot el dia al lloc de feina per ser més
productiu.

Ja fa molts d’ anys que és professora a la UIB i ha assolit una gran
competència pedagògica, quins records té dels seus inicis com a
docent? Va rebre una formació adient per a aquesta activitat?
Durant els cinc anys que vaig assistir com a alumna a la UCM vaig
conèixer professors molt bons i també de molt dolents, així que
quan vaig assumir responsabilitats docents vaig intentar parèixer-
me als que considerava millors, vaig adoptar la seva metodologia i
el seu estil docent. Posteriorment la lectura de llibres i l’assistència
a seminaris m’han ajudat a ordenar les meves idees. Amb el anys
t’adones que l’experiència és un grau, i les ganes de millorar, tenir
clars els objectius i les capacitats de l’alumnat, ser crític amb la
feina, analitzar-ne els resultats i saber escoltar l’alumnat ens fa
diferenciar allò fonamental d’allò accessori.

Vostè ja ha completat la seva carrera professional assolint el grau
de catedràtica. Com va viure aquest  procés llarg i selectiu? Què
considera que es pot millorar en aquesta carrera professional a la
Universitat?
Tenint en compte que el percentatge de professorat que arriba a
ser catedràtic és tant baix, mai he treballat amb aquest objectiu,
sempre m’ha encantat el que faig i la càtedra és un regal a la tasca
desenvolupada. Som conscient que molts de professors no
aconsegueixen aquest grau per qüestions alienes a la seva vàlua
professional, la condició de catedràtic hauria de ser més relativa.
Crec que la carrera professional docent i investigadora ha de tenir
un caràcter molt vocacional que no encaixa amb una rutina. Fa falta
un nou estatut del professorat universitari que defineixi millor els
seus drets i obligacions i clarifiqui quin pes han de tenir les vessants
docent, investigadora i de gestió.

Una tasca molt important a la Universitat és la recerca, iniciada a
la seva arribada a la UIB i que  no s’ha interromput mai. Com es fa
compatible la dedicació docent i la gestió administrativa amb la
activitat investigadora personal i de formació de nous investigadors?
A base de jornades “maratonianes”, per sort per a molts de nosaltres
la investigació és afició i feina. Quan assumim tasques de gestió,
docència i investigació pateixen; evidentment no hi ha temps per
a tot.
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Des de ja fa anys és Directora del Departament de Química, però
sempre li ha preocupat molt l’acceptació que tenen els estudis de
Ciències Químiques i el descens de matrícula que pateixen totes les
Facultats. Considera que s’ha estabilitzat aquest descens? Quines
serien les actuacions adequades per motivar-ne estudi?
És cert, ha anat minvant l’alumnat que escull el batxillerat científic
i com a conseqüència aquells que accedeixen als estudis universitaris
de ciències. Pareix que aquesta tendència ha tocat fons, a Química
ja fa dos o tres anys que mantenim les xifres de nou ingrés. El
professorat no té una idea clara sobre les causes de la manca de
motivació cap a les matèries de ciències. Pot ser per manca
d’adquisició de coneixements específics a l’ESO, per no assumir la
cultura de l’esforç i per les perspectives laborals a curt termini.
Hauríem de tenir més cura a l’hora d’escollir els continguts de
ciències a primària i a secundària, i allargar un tercer any el
batxillerat per assolir un grau de coneixement específic que
disminueixi el fracàs de l’alumnat el primer any dels estudis
universitaris.

Al llarg del temps han canviat molt la formació i les inquietuds de
l’alumnat de l’ensenyament secundari. Aquests canvis  han condicionat
la formació del llicenciats?
En principi tots els titulats en el mateix pla d’estudis haurien de
sortir amb un nivell de coneixements molt similar, encara que canvien
les metodologies docents i les darreres promocions són més expertes
en l’ús dels ordinadors i de programari més específic, i coneixen
noves tècniques instrumentals que abans no apareixien als programes
docents.

La Facultat de Ciències de la UIB ja ha format més de trenta
promocions llicenciats en Ciències Químiques. El seu contacte
professional amb la resta d’universitats espanyoles i algunes de
l’estranger li dóna una visió àmplia per fer-ne una valoració. Com
considera la formació adquirida pels llicenciats a la nostra Facultat?
Quines particularitats destacaria?
Els nostres titulats adquireixen una formació tant bona com la que
podrien adquirir a qualsevol altra universitat espanyola. És una
formació generalista, amb un cert grau d’especialització en les
matèries optatives, que actualment van encaminades cap a la química
mediambiental o la química biològica i biomèdica. Una característica
és un gran arrelament a la comunitat que no els motiva a cercar
feina fora de les Illes. Les dades dels professionals de la química en
exercici ens indiquen el gran capital humà que els llicenciats de la
UIB aporten al desenvolupament social i tecnològic de la nostra
Comunitat Autònoma.

El professorat del seu Departament publica estudis, assisteix a
congressos i imparteix seminaris a altres Universitats. Com es valora
fora de la UIB aquesta tasca investigadora? Coneix la societat
aquesta dedicació?
No crec que el Departament de Química sigui molt diferent de la
resta de departaments de la UIB, però o bé perquè la majoria
investiga sobre ciència bàsica o perquè manca una major empenta
en la seva difusió, és cert que és poc conegut i per tant no pot ser
apreciat per la societat balear.

La UIB viu el procés d’adaptació al nou Espai Europeu d’Educació
Superior i el seu Departament ja ha elaborat el nou Pla d’Estudis
de Grau. Considera que aquest nou Pla millorarà i actualitzarà la
formació dels futurs graduats en Química?
Esper que sí. El nou Pla recupera al primer any continguts generals
d’àrees de ciències que s’havien perdut i augmenta l’experimentació
en el laboratori a Química General. També inclou com a novetats
12 crèdits obligatoris de treball experimental el darrer any, en
què l’alumnat haurà d’abordar, d’una manera integrada, el
tractament i la resolució de problemes que pot trobar-se quan
abandoni la Facultat i s’incorpori al món laboral. Són 6 crèdits
d’un Treball Final de Grau obligatori i unes Pràctiques en Empreses
optatives de 6 crèdits. Encara que hi ha una disminució dels crèdits
per obtenir el Grau, de 300 a 240 crèdits, que obliga a alleugerir
certs continguts, pel fet que desapareixen els 30 crèdits actuals
de lliure configuració, la disminució real de continguts és menor
del que pot semblar. El nou Pla inclou a més a més els itineraris
de Química Mediambiental i de Química Biomèdica, el de Tecnologia
Química amb l’objectiu d’oferir un millor perfil de Química aplicada
i d’apropar-nos en un futur a la doble titulació de Grau en Química
i Enginyeria Química. Tinc per segur que els estudis de Graduat/da
en Química respondran  millor a les necessitats formatives dels
professionals de la Química.

El seu Departament va iniciar en el Programa de Postgrau els Màsters
en “Ciència i Tecnologia Química” i “Avanços de Física i Química
per a professionals”. Quina acollida han tingut aquests Màsters?
Molt desigual. El d’“Avanços de Física i Química per a professionals”,
l’any passat no va poder-se impartir i enguany pareix que tampoc
per manca d’acollida. En canvi estam molt contents del de “Ciència
i Tecnologia Química”, té un perfil investigador i acadèmic dissenyat
per substituir els cursos de doctorat antic. Enguany sortirà la
tercera promoció i cada any hem aconseguit renovar la Menció de
Qualitat que l’Estat ens va concedir per primera vegada el curs
2004-05. Hem incorporat una desena de professors visitants d’altres
universitats espanyoles, europees i fins i tot de països
extracomunitaris. Any rere any augmenta l’alumnat matriculat i
estam molt contents amb el nivell i la qualitat que desenvolupa
l’alumnat en els Projectes de Final de Màster.

Està previst per al curs 2009-2010 que s’imparteixi el nou Màster
de formació del professorat d’ensenyament secundari que substituirà
el CAP. Com valora aquesta formació més completa del futur
professorat? Participa el seu Departament en la Didàctica de les
Ciències Experimentals?
Encara no hi ha un pla d’estudis elaborat, i no en conec els
continguts. Encara que sembla que a l’esborrany presentat al
Centre d’Estudis de Postgrau de la UIB, apareixia que el Departament
de Química participava en la seva impartició, fins avui  cap membre
de la comissió que elabora el Màster ens ha demanat la nostra
opinió. Supòs que aviat és farà aquest contacte.

Voldria afegir qualque cosa més?
Sols afegir que vull agrair al Col·legi i a l’Associació de Químics
de les Illes Balears, la seva valuosa dedicació en la promoció i la
difusió de la nostra professió i la defensa dels nostres interessos
professionals.

Edifici Mateu Orfila de la Facultat de Ciències

PARLAM  AMB ELS NOSTRES PROFESSIONALS
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A partir del curs 2010-2011 Espanya ha de tenir adaptades les seves
titulacions universitàries a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).
Això implica la transformació de l’antic títol de Llicenciat en Química,
de 5 anys de duració, per la de Graduat en Química, que serà de 4 anys.
S’ha intentat donar al nou alumnat una formació generalista, que els
permeti mantenir totes les competències professionals que té la titulació
actual. A més, es pretén que el nou títol estigui verificat en el primer
semestre de 2009 i començar la seva aplicació el proper any acadèmic
2009-2010.
El nou Pla d’Estudis té  una extensió de 240 ECTS, que equival a un total
de 1500 hores de feina del títol per any acadèmic (1 ECTS = 25 h de
treball personal que inclou classes presencials i de treball autònom).
Aquests crèdits s’han distribuït en tres grans Blocs de Formació, Bàsic
(BFB) de 60 ECTS, Fonamental (BFF) de 120 ECTS i Ampliació (BFA) de
60 ECTS, que es corresponen amb la naturalesa i el nivell formatiu dels
seus continguts, bàsics de la rama del coneixement de Ciències (BFB),
fonamentals específics de la Ciència i la Tecnologia Química (BFF) i
complementaris de la Ciència i la Tecnologia Química (BFA).
La planificació temporal del blocs formatius i de les assignatures, que
són semestrals i de 6 ECTS per assignatura, es distribueix al llarg dels
quatre cursos del Títol de Grau, destacant que el darrer any l’alumnat
podrà cursar cinc matèries optatives que li permetran completar, si ho
desitja, un itinerari específic de Química Biomèdica i Sanitària (QBS),
de Química del Medi Ambient (QMA) i de Tecnologia Química (TQ). També
cursarà a quart un mòdul de Experimentació en Química Avançada on
haurà de presentar un Treball de Fi de Grau.

Com s'està elaborant el pla d’estudis?

· El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears va aprovà
el 6 de febrer de 2008 el Reglament d’Ordenació de l’Ensenyament de
Grau a la UIB, a proposta del Consell de Direcció. La Facultat de Ciències
va proposar implantar el Títol de Grau en Química com adaptació de
la Llicenciatura de Química (Resolució 16688 de 27 de juliol de 2001,
BOE de 27 de agost) i adscriure’l a la branca de coneixement de Ciències.
La proposta es acceptada pel Consell de Govern el 19 de febrer de 2008.
· En compliment de l’article 2, la Junta de la Facultat de Ciències
constitueix, el 3 de març, la Comissió d’Elaboració i Disseny del Títol
de Grau en Química (CED) amb representants del professorat dels
Departaments de Química i de Física, alumnat i PAS.
· Després de rebre les normes de funcionament de les CED i les sessions
formatives corresponents, el President va convocar la reunió de constitució
el dia 17 de març.
· La CED comença a treballar reunint-se setmanalment durant abril,
maig i juny, i dues vegades per setmana a partir de finals de juny i ha
seguit treballant fins avui. (Durant el procés de elaboració se varen
produir acords entre els Presidents de les CED de la Facultat de Ciències
sobre les matèries bàsiques a impartir).
· El 25 de juliol se envia una Memòria provisional del Projecte de les
Ensenyances de Grau en Química per la UIB a la Comissió Assessora del
Disseny i Elaboració dels nous títols de grau (CADE). El Consell de
Direcció, en la sessió del 9 de setembre, vist el informe de la CADE,
acorda aprovar el Pla d’Estudis de Química amb la inclusió d’una sèrie
de modificacions. El 29 de setembre, es va enviar la Memòria amb les
modificacions sol·licitades a la CADE tenint en compte els suggeriments
del Col·legi Oficial de Químics.
· La proposta modificada del Pla d'Estudis, amb l’informe favorable de
la CADE, es va aprovar pel Consell de Direcció el dia 8 d’octubre.

I, a partir d’aquest moment, els tràmits són:

· El Degà la remet al Departament de Química i a tota la Comunitat
Universitària. Els Consells de Departament, les Juntes de Centre i els
membres de la Comunitat Universitària disposen d'un termini de 20 dies
per presentar al·legacions a la proposta davant la CED. Una vegada
efectuats els corresponents tràmits a les al·legacions presentades, el
document resultant s’envia a la Junta de Facultat que aprova la proposta
de Pla d'Estudis i la tramita a la Rectora, qui la remet a la CADE, on es
revisa i s’emet l’informe final i s’eleva al Consell de Direcció.
· El Consell de Direcció aprova la proposta de Pla d’Estudis i la remet
al Consell de Govern per la seva aprovació. El Consell de Govern informa
al Consell Social i a la Junta de Coordinació Universitària de les Illes
Balears. Posteriorment, la remet al Consell de Universitats i a la
Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.

La proposta de pla d’estudis de Química es pot obtenir a través de la
següent direcció web:
http://www.uib.es/facultat/ciencies/pag/GrauQuimica.pdf
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Q. de les Macromolècules Biològiques (QBS)

Química Mèdica (QBS)

Química dels Productes Naturals (QBS)

Anàlisi clínics (QBS)

Química dels Aliments (QBS) (QMA)

Química Forense (QBS) (QMA)

Química Agrícola (QMA)

Fonaments de Química Ambiental (QMA)

Química Analítica Ambiental (QMA)

Química Sostenible (QMA)

Energia i Medi Ambient (QMA) (TQ)

Tecnologia del Medi Ambient (QMA) (TQ)

Experimentació en Eng. Química I (TQ)

Experimentació en Eng. Química II (TQ)

Ope. de Separació en Eng. Química (TQ)

Enginyeria del Reactor Químics (TQ)

Seguretat, Higiene i Legislació (TQ)

Química i Tecnologia de l'Estat Sòlid (TQ)

Disseny Molecular (QBS) (QMA) (TQ)

Enginyeria del Reactor Químics (TQ)

Química Biotecnològica (QBS) (QMA) (TQ)

Gestió de Qualitat en Laborat. Química (QBS) (QMA) (TQ)

Pràctiques Externes (QBS) (QMA)(TQ)

English for Science (QBS) (QMA) (TQ)

Laboratori de Química Avançada

Laboratori integrat de Química
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Anàlisi Instrumental
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Experimentació
Avançada en Química
18 ECTS

Complement de
Química

24 ECTS Obligatoris
+

30 ECTS Optatius

Obligatori/BFA

Enginyeria Química
12 ECTS

Enginyeria Orgànica
24 ECTS

Enginyeria Inorgànica
24 ECTS

Química Física
24 ECTS

Química Anàlitica
24 ECTS

Biologia i Geologia per
Químics 12 ECTS

Química General
24 ECTS

Matemàtiques i Física
per Químics
24 ECTS

ASSIGNATURA (totes són de 6 ECTS)MÒDUL CURS CARÀCTER
/Bloc formatiu

ESTRUCTURA GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

El nou Pla d’Estudis de Graduat en Química.
Àngel García Raso.
Vicedegà i Cap d’estudis de Química de la Facultat de Ciències.
President de la Comissió d’Elaboració i Disseny del Títol de Grau en Química.

Totes les assignatures son semestrals i de 6 crèdits. Al curs s’indica també el
semestre d’impartició (1S, primer semestre de l’any acadèmic, 2S, segon
semestre de l’any acadèmic i 1S/2S pot ser impartit al primer o segon trimestre)
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Els actes del Dia de la Química d’enguany, que s’enmarquen en la VIII Setmana de la Ciència
i la Tecnologia i que compten amb el suport de la Direcció General d’R+D+I del Govern de
les Illes Balears i de la Universitat de les Illes Balears, es desenvoluparan entre els dies 4 i
14 de novembre.

Enguany hem preparat un programa que inclou a més de les ja tradicionals conferències per
al públic en general, a la Facultat de Ciències de la UIB i per als estudiants de batxillerat,
la presentació en la nostra Comunitat de la Fundació Químicos sin fronteras a càrrec del
seu presiden Jesús Candenas. D’aquesta manera volem contribuir a la seva difusió i des de
les nostres entitats us animam a participar i col·laborar amb aquesta iniciativa bé
econòmicament o també es comtempla la figura del voluntariat. La conferència tendrà lloc
el dia 4 de novembre a les 19,30 hores al Club Sa Banca, de Banca March, al carrer de
Nuredduna, núm. 4 de Palma.

Finalment, l’acte oficial del Dia de la Química es desenvoluparà a la sala d’actes de l’edifici
Sa Riera de la UIB el dia 11 de novembre a les 19,30 hores. Al mateix, la Dra. Maria Vallet
Regi, catedràtica de Química Inorgànica de la Universitat Complutense de Madrid impartirà
la conferència “Evolución de las cerámicas en el campo de los biomateriales” i també
es lliuraran les insignies als col·legiats amb 25 o 50 anys de professió i els XIII Premis Sant
Albert (al millor treball d’Investigació Química i a la millor llicenciatura del curs 2007-2008).

Al tríptic que s’adjunta amb aquest número trobareu una informació més detallada de tots
els esdeveniments.

Dia de la Química 2008

Us recordam que el Col·legi col·labora amb els
tribunals de justícia i els proporciona el nom de
col·legiats amb experiència en diferents àmbits per
realitzar peritatges judicials, que son remunerats.
Si voleu ser inclosos en la relació de pèrits podeu
comunicar-ho durant el mes de novembre per correu
ordinari, per fax o per correu electrònic a la
secretaria indicant l’especialitat en la qual desitjau
figurar.

Entre els dies 10 i 12 d’octubre ha tengut lloc a Valladolid
l’Assemblea anual de l’Associació Nacional de Químics. Com cada
any per aquestes dates es reuneixen els representants de les
diferents associacions de químics d’Espanya per valorar les
actuacions del darrer any i discutir propostes d’actuació per al
proper. També, com és preceptiu, se somet a votació l’actuació
de la Junta de Govern, els càrrecs d’aquesta que surten a elecció,
la liquidació dels comptes del darrer any i el pressupost per a
l’any següent. Enguany han participat com a representants de la
nostra Associació el seu president, Juan Frau, i el president de
la Seccció tècnica d’Educació, Agustí Vergés.

Entre els principals acords d'aquesta assemblea destacam el
nomenament com a nou president de la Junta de govern de
l'ANQUE al Sr. Carlos Negro, que substitueix al que ho ha estat els
darrers anys Sr. Baldomero López i l'aprovació de la celebració
de les III Jornades sobre l'Ensenyament de la Química, que tendran
lloc el mes d'octubre de 2009 a València.

LVIII Assemblea de l’ANQUE

PERITATGES JUDICIALS
El dia 14 de novembre, divendres, a les 21 h, tindrà lloc
com és costum el sopar anual de companyonia de Sant
Albert. La reserva de places la podeu realitzar fins el 10
de novembre per telèfon o correu electrònic indicant el
nombre de persones que assistireu.

Us esperam!!!

Sopar de Sant Albert
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EUROPASS Una pilota de futbol amb molta química

Envia a revista@quimibal.org tots els fets rellevants, curiosos o nous que
cada dia genera el món de la Química. Esperam les teves aportacions!!!

Un equip de científics de l’Institut d’Astrofísica de Canàries (IAC) ha detectat la
presencia de naftalè en una regió de naixement d’estels a la constel·lació de Perseo,
en un núvol de material a 700 anys llum de la Terra, ja que les bandes espectrals
6707.4 Angstroms coincideixen amb les del catió del naftalè. Els investigadors volen
identificar altres hidrocarburs i aminoàcids, i valoren el fet que en un medi  amoniacal,
en presència d’aigua i per l’acció de la radiació ultraviolada es formin naftoquinones.
Per a més informació podeu veure: S. Iglesias Groth, A. Manchado, A. García Hernández,
J. I. González Hernández, D. L. Lambert. "Evidence for the naphthalene cation in a
region of the interstellar medium with anomalous microwave emission" Astrophysical
Journal Letters, 685, L55-L58.

El naftalè a l’espai interestel·lar.

La pilota de la UEFA EUROPASS, que es va utilitzar a l’Eurocopa 2008, representa una
innovació respecte al model 'Teamgeist' del passat Mundial d’Alemanya 2006. Conserva
la tecnologia de 14 panells units per termosellat, i presenta la novetat de la textura
PSC; aquesta nova superfície millora el seu control en qualsevol condició climàtica
ja que aquesta està fabricada amb poliuretans alifàtics de dos components especials
que creen una fina capa de 0.7 mm de micro cel·les, que li proporcionen una bona
força de recuperació i un bon vol, i finalment poliuretans aromàtics que adhereixen
les capes al substrat tèxtil.

Un equip d’investigadors del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) ha
descobert un mètode que transforma molècules planes de 60 àtoms de carboni en
molècules esfèriques, per un camí de tancar la molècula com si fos un retallable i
sintetitzar el fulleré. Utilitzen catalitzadors com el platí. Per a més informació podeu
veure: Antonio M. Echavarren, Rubén Pérez, Berta Gómez-Lor, José A. Martín-Gago.
"Fullerenes from aromatic precursors by surface-catalysed cyclodehydrogenation".
Nature, 14 d’agost de 2008.

Els fullerens es sintetitzen com un retallable

Científics de la Universitat Complutense de Madrid (UCM) han dissenyat un biosensor
electroquímic que  utilitza nanoparticules d’or capaç de detectar lleugeres variacions
de la concentració de progesterona a la llet que confirmen els cicles de fertilitat de
les vaques. El seu ús contribuirà a millorar la gestió de la reproducció bovina mitjançant
la inseminació artificial, ja que actualment es detecta el zel per observació de canvis
en el comportament de les vaques. Mes informació a: V. Carralero; A. González-
Cortés; P. Yáñez-Sedeño; J. M. Pingarrón, “Development of a Progesterone Immunosensor
Based on a Colloidal Gold-Graphite-Teflon Composite Electrode”, Electroanalysis 19
(7-8): 853 – 858, 2007.

La nanoquímica controla la fertilitat de les vaques.

Tres investigadors han obtingut el Premi Nobel de Química 2008 pel descobriment i
desenvolupament de tècniques per marcar la ADN amb la proteïna fluorescent GFP
que permet observar per primera vegada processos com el desenvolupament de
cèl·lules nervioses en el cervell o la propagació del càncer en cèl·lules.
Osamu Shimomura , (1928), que l’any 1962 va aconseguir aïllar la proteïna fluorescent
de color verd (GFP), observada a la estructura d’una medusa, Aequorea victoria.
Martin Chalfie, (1947), que l’any 1988 va estudiar per primera vegada la possibilitat
de incorporar la GFP a l’estructura del ADN, aconseguint amb exit incorpora-la a
l’estructura cel·lular d’un cuc fins ara transparent, C. elegans.
Roger Y. Tsien, (1952), que l’any 1998 va descobrir la estructura i propietats del GFP
i va desenvolupar tecniques per modificar-la i aconseguir proteïnes fluorescens de
diferents colors. Fet que ha permés observar varis processos cel·lurars al mateix
temps.

El  Nobel de Química 2008 premia als investigadors sobre la
proteïna fluorescent GFP
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SERVEIS AL COL·LEGIAT

Serveis professionals
- Visat de projectes i reconeixement de
signatura
- Impresos oficials de certificats
- Certificacions i compulsa de documents
- Defensa jurídica professional
- Peritatges legals
- Actualització legislativa

Departament de formació
     Organitza cursos d'Actualització Professional

Publicacions
QuimiBal + NPQ + Química i Indústria

Internet
    Pàgina web: www.quimibal.org..........
      Servei gratuït webmail de correu electrònic

Borsa de treball
- Rep i cursa sol·licituds de treball.
- Informa sobre concursos, beques i 
oposicions.
- Tramita pràctiques a empreses per a
estudiants de segon cicle i llicenciats de
les dues darreres promocions.

Serveis d’assistència
- Mutualidad General de Previsión Social
de los Químicos Españoles
- Assistència Sanitària amb ADESLAS,
Mútua General de Catalunya  i SANITAS

Químic Europeu
Es tramiten sol·licituds del títol European
Chemist (Eur-Chem).

Serveis financers
Proporcionen als col·legiats avantatges
excepcionals en les seves gestions
financeres a través de les següents
entitats:

Banca March
Caixa de Balears “Sa Nostra”
Tecnocrèdit – Banc Sabadell Atlántico

Assessoria jurídica
El nostre assessor atén visites concertades
al Col·legi. La primera visita és gratuïta.

Servei d’assegurances
- Seguros Caudal (Grupo Zurich)
- Assegurança de responsabilitat civil
(voluntària)

Altres serveis al col·legiat
El Col·legi té subscrits diversos convenis
amb entitats comercials, d’oci i esportives
que permeten aconseguir condicions
especials.

SERVEIS A EMPRESES

      - Borsa de treball de col·legiats
      - Cursos de formació per a treballadors
      - Assessoria professional
      - Tramitació de peritatges legals
      - Pràctiques de formació

PROPERES ACTIVITATS DE FORMACIÓ (2n semestre)

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC:

Matins: divendres de 10 h a 13 h
Horabaixes: de dilluns a dijous de 16,30 a 20,00 h.

El dia d’atenció al públic de la Junta de Govern
és, com de costum, el dilluns de 18 a 21 h.

Tel: 971 775373  Fax: 971 775372

VOLEM POTENCIAR L’ÚS DE LA BIBLIOTECA

Hem habilitat un espai amb una dotació de mobiliari adequat per a la consulta i lectura  dels llibres de la
nostra Biblioteca. El seu ús i servei de préstec està obert a tots els col·legiats durant l’horari d’atenció al
públic.
A partir d'ara ja es pot consultar el catàleg en la pàgina web del Col·legi i sol·licitar el prèstec d'exemplars
per aquest mateix mitjà.
Esperam la vostra presència i suggeriments de novetats editorials.

DARRERES ACTIVITATS DE FORMACIÓ

Ciències per al món contemporani. 2ª edició.
Duració: 25 hores
Dates previstes: 28 i 30 d'octubre, 4, 6, 11, 13, 18 i 20 de novembre de 2008
Destinataris: professorat de Física i química o de Biologia i geologia d'Educació
Secundària. Altres persones interessades en la matèria.
Reconegut amb 2,5 crèdits de formació del professorat per la Conselleria
d'Educació i Cultura

Gestió de residus.
Duració: 10 hores
Destinataris: Professionals en actiu relacionats amb el sector mediambiental,
químics, bioquímics, biòlegs, enginyers, etc.,  i en general persones interessades
en la matèria.
Dates previstes: 17, 19, 24 i 26 de novembre 2008

Manteniment de depuradores en la indústria agroalimentària.
Duració: 15 hores
Destinataris: Destinataris: Professionals en actiu relacionats amb el sector
alimentari, químics, bioquímics, biòlegs, enginyers, etc.,  i en general persones
interessades en la matèria.
Dates previstes: 1, 3, 4, 9 i 10 de desembre 2008

Productes químics i auxiliars en la indústria alimentària.
Duració: 10 hores
Destinataris: Professionals en actiu relacionats amb el sector alimentari, químics,
bioquímics, biòlegs, enginyers, etc.,  i en general persones interessades en la
matèria.
Dates previstes: 15, 16, 17 i 18 de desembre 2008

Durant els mesos de setembre i octubre s’està celebrant a la seu del Col·legi Oficial de
Químics el curs “Eines didàctiques per a la nova matèria Ciències per al món contemporani”,
de 25 hores de durada i dirigit a professionals docents (professors de Física i Química o
Biologia i Geologia de centres d’Educació Secundària), per tal de donar a conèixer el
desenvolupament del currículum de la nova matèria comuna de 1r de batxillerat. Els ponents
que participen en la impartició d’aquesta activitat de formació són: Bartomeu Bonet
(professor de Física i Química de l’IES Berenguer Anoia, d’Inca), Miquel Catany (professor
de Biologia i Geologia de l’IES Guillem Sagrera, de Palma), Enrique Gómez (catedràtic de
Física i Química de l’IES Bendinat de Calvià) i Mª Teresa Oms (assessora ambiental i professora
associada del Departament de Química de la UIB). Aquesta activitat està acreditada per la
Conselleria d’Educació i Cultura amb 2,5 crèdits de formació permanent del professorat.

Per altra banda, a la seu del Col·legi i organitzat per la Conselleria d’Agricultura i Pesca
del Govern Balear, s´ha realitzat els dies 18 i 19 de setembre el curs “Estadística aplicada
a l’anàlisi sensorial” de 8 hores, impartit per Antoni Díaz i per Lucinio González, enginyers
 l’IQS.

 Marisa Forcén.
Responsable del Departament de  Formació




