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Editorial
E

Sovint en els darrers anys, sentim parlar sobre les dificultats que hi ha en el nostre sis-

tema educatiu i els resultats dolents que obtenen els nostres estudiants d’educació
secundària respecte als d’altres països de la Unió Europea, com ha posat de manifest,

por exemple, el recent informe PISA. Aquesta situació és, si més no, encara més pre-
ocupant dins l’àmbit de les matèries científiques. A més, també disminueix progressi-

vament el nombre d’alumnes que realitzen el batxillerat, especialment en les modali-
tats científiques, i com a conseqüència, també es redueix el nombre d’alumnes que

comencen carreres universitàries com la de Química.

En aquest sentit, cada vegada són més freqüents les manife s tacions de preocupa-
ció dels nostres professionals. Dintre l’Associació Nacional de Químics s’ha consti-

tuït una Comissió d’Educació per analitzar la situació i intentar proposar mesures que
i nverteixin aquesta tendència. El darrer número de la rev i s ta Química e Industria,

p o r taveu de les nostres institucions esta tals, dedica la seva portada i una bona part
dels seus continguts a aquest tema i s’analitza la situació des de diferents punts de

v i s ta. També una recent reunió d’algunes associacions de professors de física i quí-
mica de tot l’Estat ha redactat un Manifest per la Ciència en el qual es reclama a les

administracions educatives que posin els mitjans necessaris per millorar la situ a c i ó
dels ensenyaments científics i aquests es considerin com una part imprescindible de

la cultu r a .

El nostre Col·legi de Químics no pot sinó ser copartícip d’aquesta preocupació per
les repercussions que a mitjan o llarg termini poden tenir en la disponibilitat futu r a

de professionals químics que permetin mantenir el desenvolupament de la nostra
s o c i e tat. Alguns estudis prediuen que en pocs anys no formarem titulats suficients

que puguin substituir les jubilacions que es produiran en els diferents sectors amb
el consegüent empobriment cultural. 

Donam suport, per aquest motiu, a la iniciativa de l’Associació de Químics de les Illes

Balears d’organitzar, el proper mes d’octubre a Palma, unes Jornades sobre
l ’ E n s e nyament de la Química d’abast esta tal. Aq u e s ta pot ser una bona oportu n i ta t

d’analitzar els canvis necessaris en els continguts i les metodologies per aconseguir
fer més atractiva la química als joves i així animar-los a continuar posteriorment amb

l ’ e s tudi d’aquesta disciplina. Però també hem de reclamar als diferents partits un
pacte d’Estat sobre educació que eviti les contínues modificacions en l’estru c tu r a

del sistema educatiu i en millori substancialment el finançament. 

E n rique Gómez

Degà 

I m p o r t a n t ! !

Per facilitar la recepció de la informació del Col·legi i Associació recordeu comunicar a través de secretaria@quimibal.org

la vostra adreça electrònica o els possibles canvis d’aquesta.
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Entrevista
E

Coincidint amb la Fira de la Ciència a Menorca, molt amablement Javier

Ainsa va voler contestar aquesta entrevista, que il·lustra el que tots els

químics ja sabem. “Els químics sabem fer moltes feines”

Javier Ainsa és químic i cap de control de qualitat de les drassanes de

Menorquin Yachts. La feina està relacionada amb el control de les matèries

plàstiques de la construcció dels famosos llaüts de Menorca i amb la gestió

del compliment de les normes de control de qualitat i mediambientals.

A on vareu cursar la llicenciatura en ciències químiques?

A la Universitat de les Illes Balears (UIB). El primer any vàrem començar un

poc tard, fruit de les idees innovadores de començar curs al gener. Vàrem ser

la segona promoció.

Quina valoració té la vostra formació a la Universitat de les Illes

Balears?

Molt bona, després del segon curs érem un nombre molt reduït d’alumnes i

hi havia molt bona sintonia entre tots els companys i tots els professors.

Quina va ser la vostra primera feina de químic a Menorca?

Poc temps després d’acabar vaig tornar a Menorca i vaig començar a trebal-

lar a la empresa de formatges El Caserio, on durant  vint anys vaig desen-

volupar diferents funcions al laboratori, al departament de producció i com a

cap del Departament de Control de Qualitat, després de l’adquisició de l’em-

presa per la multinacional Kraft.

Coneixeu molt bé el sector del productes lactis, quines funcions heu

duit a terme al llarg de la vostra vida professional?

Com he dit abans, durant vint anys vaig formar part de la Direcció de l’em-

presa El Caserio. Després d’aquesta etapa de la meva vida professional vaig

crear una empresa lletera a Ciutadella. Elaboràvem iogurt i llet fresca, acon-

seguírem uns productes de molt bona qualitat dels quals em sentia molt

orgullós.

Quines són les necessitats formatives imprescindibles per treballar

en una empresa de formatges?

A més a més dels coneixements adquirits en una llicenciatura en  química o

en biologia, és necessari adquirir uns coneixements en tecnologia de l’ali-

mentació i en microbiologia. Els microbis són uns animalons molt importants

en una indústria formatgera.

Els químics, com molts de professionals, ens hem d’adaptar a les

noves tecnologies i a les noves formes empresarials, quines han

estat les vostres inquietuds d’autoformació?

A mi, personalment, m’agraden molt els nombres i sempre m’he involucrat

en tots els temes relacionats amb l’anàlisi de costos, he cursat estudis de

comptabilitat i control de costos. Quan treballava a la multinacional Kraft,

vaig cursar, en una empresa externa de formació, estudis d’auditor de sis-

temes de qualitat.

És fàcil actualment crear i dur un projecte empresarial propi?

És molt difícil, el més important és encertar amb la idea, i actualment tot

està inventat. Un sector emergent que podria ser interessant a les Illes seria

una consultora en temes de control de qualitat i medi ambient, però segur

que la pressió de les grans empreses seria molt forta.

Els químics són uns professionals amb un ample ventall d’expecta-

tives de feina. Quines són les vostres funcions a l’empresa on

actualment treballau?

He implantat i mantenc el sistema de qualitat des del meu lloc de feina de

cap de Control de Qualitat, encara que són els enginyers tècnics navals els

que supervisen la construcció. També  m’encarrec de la gestió de la fabri-

cació de peces de fibra per els vaixells amb materials compòsits. Intentam

introduir tècniques noves de fabricació per abaratir costos i

millorar, a la vegada, la qualitat.

Al llarg de la vostra vida professional deveu tenir moltes anècdotes

i situacions curioses. Quina recordau més?

En un viatge a Oman, estant a l’hotel, vaig tenir una conversa amb un músic

sud-americà, i va resultar que durant una època havia actuat a un hotel de

Menorca i coneixia al meu pare.

Quines són les expectatives de feina per a un químic a Menorca? Hi

ha crisi als sectors del formatge i de la bijuteria?

No conec el sector de la bijuteria. En el de l’alimentació pot haver-hi feina,

però cada vegada és més difícil. Sempre queda el recurs de dedicar-se a

l’ensenyament.

Voleu afegir qualque cosa més?

Poca cosa més. Estic molt orgullós de pertànyer a la meva promoció i record

amb molta estimació els anys passats a la universitat. Et preparaven per

entrar en el món laboral bastant bé, encara que no et deien com seria de

complicat i competitiu. 

PARLAM AMB ELS NOSTRES PROFESSIONALS

Javier Ainsa

25 anys de química a

Menorca



G a b riel Canave s
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Col·laboració
C

En els últims anys, la segure-

tat alimentària ha ocupat el

primer lloc a les agendes polí-

tiques i públiques i també en

les indústries privades. To t s

som coneixedors de les

últimes crisis alimentàries

o c o rregudes: oli de colza

( 1981), dioxines (1999) o l’EEB

vaques boges (2000). To t s

aquests esdeveniments han

p r ovocat una desconfiança per part dels consumidors

amb relació a la seguretat alimentària. És per això que

totes les empreses relacionades amb la indústria ali-

mentària hem de traslladar als nostres consumidors

plena confiança en els aliments que arriben a les ta u l e s

de casa seva .

Com bé sabem, tot procés productiu està format per

diferents etapes, en cada una de les quals hi ha possi-

bilitat de risc. Fa alguns anys, la majoria dels sistemes

de seguretat alimentària i de control de la qualitat es

basaven en l'anàlisi del producte acabat, però es va

observar que només es podia garantir completament la

seguretat si s'analitzaven el 100% dels productes, un

mètode que òbviament no funciona ja que suposa la

destrucció de tota la producció, amb la qual cosa es va

veure clar que es necessitava un sistema preventiu que

minimitzàs els riscs en cada una de les etapes del

procés productiu. D'aquí va néixer l’ Anàlisi de Perills i

Punts Crítics de Control (APPCC), amb els primers viat-

ges espacials tripulats dels EUA, com a sistema per a la

seguretat microbiològica dels aliments dels astronautes.

La majoria de vegades quan parlam de seguretat ali-

mentària, només estam atents als perills microbiològ-

ics i obviam els perills químics i els perills físics. A l g u n s

perills químics que podem citar són: residus ve t e r i-

naris, com l'excés de cloramfenicol  detectat en

algunes granges de pollastres mallorquines; meta l l s

tòxics, com el plom detectat fa uns dies en uns vina-

gres artesans a Mallorca; composts orgànics, com l'ex-

cés d'anilina en olis portats d'altres països mesclats a

E s p a nya, de forma fraudulenta, amb oli d'oliva, fet que

p r ovocà una crisi alimentària el 1981 oli de colza...

A ningú no li agrada tampoc trobar als aliments cap

perill físic com una mosca, una llosca de cigarret, un

cabell, un caragol, un vidre, un tros de plàstic, etc. To t s

aquests perills, si no estan controlats, poden causar un

risc per a la seguretat alimentària. Per tant tota empre-

sa alimentària ha de PREVENIR, ELIMINAR o REDUIR

els perills per a la seguretat alimentària fins a un nive l l

a c c e p table, amb la finalitat d'aconseguir aliments

segurs, ja que arribar al risc zero, és una utopia.

Per aconseguir aquesta  finalitat han d'estar implicades

totes les persones de l'empresa (direcció, departament

de compres, recepcionistes de matèria primera, produc-

ció, enginyeria/manteniment, preparadors de coman-

des, expedició de producte, logística, departament de

qualitat...). En definitiva qualitat som tots. A causa

d'això, la formació de totes les persones implicades en

un procés productiu, de transformació i de distribució és

fonamental per a l'obtenció d'aliments segurs.

Un altre paràmetre important que s’ha de tenir en

compte és la traçabilitat (paràmetre obligatori des de

gener de 2005), que ens ajuda a seguir el mov i m e n t

d'un aliment a través de etapes específiques de la pro-

ducció, transformació i distribució. Aq u e s ta arma és de

gran importància per identificar els productes dava n t

de qualsevol disconfo r m i tat, crisi alimentària, etc...

Què entén el consumidor per qualitat d'un producte?

El consumidor entén una cosa que pot percebre (olor,

s a b o r, color, tex tura...). Però no pot percebre mit-

jançant els sentits si un aliment és segur o no segur.

És a dir, el consumidor entén "la seguretat alimentària

com una part intrínseca de la qualitat alimentària".

En definitiva els consumidors poden exercir certa

influència sobre la seguretat alimentària en la indústria

exigint legislació sobre això, escollint el restaurant o el

lloc per fer la compra, i els valors d'aquests esta b l i-

ments. Aquests consumidors expressen confiança

quan el proveïdor dels aliments els n’assegura l'origen

i que el tipus de producció i preparació són adequats i

segurs. Les empreses d'alimentació reeixides són

capaces d'oferir als clients aquesta garantia.

M AGÍ FERRER TO M À S

D E P. QUA L ITAT ERO S K I - C E N T E R - SYP BA L E A RS

LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA 

ÉS QUALITAT ALIMENTÀRIA
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XVIII Olimpíada de Química a les Illes Balears

El passat dia 18 de febrer es varen dur a
terme, a la Facultat de Ciències de la
Universitat de les Illes Balears, les pro-
ves corresponents a la divuitena edició

de l’Olimpíada de Química a les Illes
Balears, enguany s’ha registrat un nou
rècord de participació (108 alumnes de
30 centres educatius). Posteriorment,
els alumnes i professors acompanyants
varen dinar al menjador de l’Escola
d’Hoteleria, i durant l’horabaixa visitaren

E
El Col.legi a la UIB

diferents laboratoris del Departament
de Química, on els varen explicar algu-
nes de les línies d’investigació que
segueixen diversos grups de recerca. 

Hem de destacar com a novetat d’en-
guany que, gràcies a la col·laboració de
la Caixa de Balears “Sa Nostra” i dels
Consells Insulars d’Eivissa-Formentera i
de Menorca, vint-i-un alumnes d’aques-
tes illes, per primera vegada, pogueren
d e s e nvolupar les proves i visitar el
D e p a r tament de Química junta m e n t
amb els participants de Mallorca,
Esperam que aquest fet s’institucionalit-
zi i que l’any vinent també aquesta jor-
nada serveixi per apropar la UIB als
estudiants de les quatre Illes

Des d’aquí volem manifestar el nostre
agraïment a tots els professors i docto-
rands que varen participar de manera
desinteressada en aquestes sessions,
així com a totes les empreses i entitats
col·laboradores, sense les quals no
seria possible celebrar l’Olimpíada.

Posteriorment, el dia 15 de març, a la
sala d’actes de l’Edifici “Sa Riera” de la
UIB de Palma, es varen lliurar els pre-
mis als guanyadors de les proves d’en-
guany i també els obsequis a tots els
participants. L’acte va ser presidit per

l’Hble. Sr. Francesc Fiol, conseller
d’Educació i Cultura del Govern de les
Illes Balears, i per l’Excm.  Sr. Francisco
Muñoz, vicerector de la UIB.

Els resultats de la XVIII Olimpíada de
Química de les Illes Balears han estat
els següents:

Primer classificat. Alejandro González
Sastre. IES Felanitx (Felanitx)
Segon classificat. Helena Vañó Viñuales.
IES Madina Mayurqa (Palma)
Tercer classificat. Antonio José Rullán
Iriarte. Col·legi Montision (Palma)
Quart classificat. Delgado Oliver. Col·legi
Montision (Palma)
Cinquè classificat. Joana Maria Fr a u
Ferriol. IES Joan Alcover (Palma)

Classificació per Centres:

Primer classificat. Col·legi Montision
(Palma)
Segon classificat. IES Madina Mayurqa
(Palma)
Tercer classificat. IES Felanitx (Felanitx)
Quart classificat. IES Joan A l c ove r
(Palma)
Cinquè classificat. Col·legi Lluís Vi ve s
(Palma) 

Enhorabona a tots!!!

FASE NACIONAL DE L’OLIMPÍADA

Posteriorment, el dia 15 d’abril es va desenvolupar la fase nacional a

Luarca (Astúries) amb un magnífic paper dels nostres representants, ja

que aconseguiren una medalla de les d’or (Helena Vañó), una de plata

(Antonio Rullán) i una de bronze (Alejandro González), encara que no

quedaren classificats per les fases internacional i iberoamericana.

Enhorabona als nostres representants.

I MINIOLIMPÍADA DE QUÍMICA

L’Associació de Químics de les Illes

Balears, amb la col·laboració del

Departament de Química de la

Universitat de les Illes Balears, de la

Conselleria d’Educació i Cultura i el

Col·legi Oficial de Químics, convoca la

primera Miniolimpíada de Química,

dirigida als alumnes matriculats en

Quart curs d’ESO i que cursin l’assig-

natura de Física i Química a qualsevol

centre públic, concertat o privat. Les

proves de la fase local tendran lloc el

dia 19 de maig a la Facultat de Ciències

de la UIB.

Esperam que aquesta nova activitat de

foment i motivació de la Química, real-

itzada engany de manera experimental,

dirigida als nostres estudiants de

secundaria sigui un èxit de participació.
Els alumnes participants a la fase estatal acompanyats per autoritats educatives 

i el president de l’Associació de Quimics

Mesa presidencial el dia de lliurament dels premis
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Jornades sobre l’Ensenyament de la Química

L’Associació de Químics de les Illes Balears organitza

unes Jornades sobre l’Ensenyament de la Química

d’àmbit estatal, motivades pel fet observat durant aque-

sts darrers anys d’una progressiva disminució del nom-

bre d’estudiants que cursen les modalitats de caràcter

cientificotècnic a batxillerat. Com a conseqüència

d’aquesta situació, les titulacions universitàries, com és

el cas de la química, estan seriosament afectades.

Amb aquestes Jornades, pretenem que els profe s s i o n a l s

de les diferents comunitats autònomes puguem inter-

c a nviar informació, experiències i traslladar a les autori-

tats educatives les recomanacions que permetin abordar

els canvis necessaris. Tot això, amb la finalitat que els

nostres estudiants assoleixin una cultura científica d’a-

cord amb la societat actual i que en el futur disposem de

p r o fessionals de la química ben preparats que ens asse-

gurin un desenvolupament científic i tecnològic.

Les jornades estan dirigides a totes aquelles persones

interessades en l’ensenyament de la química en tots els

nivells i s’estructuren entorn a quatre ponències:

* L’ e n s e nyament i l’aprenentatge de la química a

secundària. A la recerca d’uns continguts per al segle

XXI. A càrrec del Sr. Miguel Ángel Gómez, professor de

l’IES Victoria Kent de Madrid

* La motivació dels estudiants i l’ensenyament de la química.

A càrrec del Dr. Carles Furió, catedràtic del Departament

de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials de

la Universitat de València.

* Com aplicar les noves tecnologies en l’ensenyament

de la química?

A càrrec de la Dra. Neus Sanmartí, catedràtica de

Didàctica de las Ciències de la Universitat Autònoma de

Barcelona. 

* Quins continguts de química hauria d’assolir l’alumnat

al final del batxillerat per poder accedir sense problemes

als estudis unive r s i taris de l’àmbit científic? Quins

coneixements de química hauria de tenir el futur llicen-

ciat en química en el marc de la convergència europea?

A càrrec de la Dra. Jo s e fa Donoso, directora del

Departament de Química de la Universitat de les Illes

Balears i membre en el grup interuniversitari sobre

Convergència Europea.

Els participants podran presentar comunicacions orals o

en pòster, que optaran a dos premis, a la millor aportació

a la innovació didàctica i al millor treball experimental

amb alumnes,  sobre els següents temes de discussió:

1. Continguts curriculars de química en ESO i en batxillerat.

2. Adaptació dels continguts de química en la universitat

en el marc de la convergència europea.

3. Relació entre els continguts d’ESO, batxillerat i unive r s i ta t .

4. Els treballs pràctics de química en ESO i en batxillerat.

5. Ús de les noves tecnologies en l’ensenyament de la

química.

6. Propostes metodològiques per a l’ensenyament de la

química.

Esperam que aquesta iniciativa d’organitzar per primera

vegada unes Jornades nacionals a la nostre Comunitat

Autònoma tengui una resposta favorable de tots els que

estam interessats en l’ensenyament de la química.

Aquestes Jornades seran una ocasió immillorable per

intercanviar idees i establir vincles de contacte amb

companys d’altres comunitats.

Us animam a participar-hi i també a presentar

comunicacions a www.quimibal.org/jeq hi trobareu

tota la informació.

Entra-hi i realitza la teva inscripció!!!

Palma, 14, 15 i 16 d’octubre de 2005

A
Secció Tècnica d’Educació

Foto de portada de la Revista Quimica e Industria.
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Notícies
N

Ja s’han lliurat els primers segells automàtics als

col·legiats que ho han sol·licitat. Recordau que el

Col·legi els ofereix gratu ï tament amb el nom i lli-

natges i el número de col·legiació.

Demanau-lo a la secretaria per telèfon o al corr e u

e l e c t r ò n i c ! ! !

D i ferents associacions de professors de física i

química, amb la participació de representants de

la Comissió d’Educació de l’ANQUE, es reuniren

recentment a Madrid i varen elaborar un Manife s t

per a la Ciència que s’ha enviat a les administra-

cions educative s .

Les juntes directives del Col·legi i de l’As s o c i a c i ó ,

en la darrera reunió, decidiren donar-li suport i

comunicar aquest acord al Ministeri d’Educació i

Ciència i a la Conselleria d’Educació i Cultu r a .

Podeu trobar el text del manifest al nostre we b .

El dia 17 de març es va realitzar a

Maó un sopar dels col·legiats de

Menorca al qual assistiren el degà i

un dels vicedegans del Col·legi. Va

ser una bona oportu n i tat per

c o n è i xe r-nos millor i per intenta r

posar en marxa algunes activita t s

del Col·legi o de l’Associació a l’Illa.

Sopar de 
companyia a
Menorca

Reforcem la nostra 
imatge corporativa!!!

Manifest per 
la Ciència




Nova versió del 

Q U I M I J O C
Hi ha un llistat de col·legiats,

classificats per activitats, que

han manife s tat l’interès per real-

itzar peritatges judicials. El

Col·legi col·labora amb els tri-

bunals de justícia i els propor-

ciona el nom de col·legiats amb

experiència en diferents àmbits.

Si voleu que us incloguin en la

relació de perits ho podeu comu-

nicar per correu ordinari, per fa x

o per correu electrònic a la sec-

r e taria indicant l’especialita t .

Peritatges 
J u d i c i a l s

Festa d’Estiu al

C o l · l e g i ! !









Aprofitam que arriba l’estiu i que

disposam d’una terrassa per a ús

privat, per fer una festa el proper dia

17 de juny, divendres, de les 20 h

a les 23 h.

Per poder organitzar-la millor és impor-

tant que ens comuniqueu la vo s t r a

assistència abans de dia 10 de juny.

Anima’t i vine a la festa de l’estiu

dels químics!!!

L’Associació de Químics elabora una

nova versió totalment revisada del

QUIMIJOC, adaptada al currículum

de les Illes, estructurada per temes

i nivells.

A començament de juny el CD es

distribuirà i els associats interessats

podran recollir-ne gratuïtament un

exemplar.
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El Col·legi Oficial de Químics va orga-

nitzar durant el mes de març el curs

Qualitat en els laboratoris. Les normes

ISO 17025 i ISO 15189, dirigit als direc-

tors i als tècnics superiors de laborato-

ri que desitjassin implantar un sistema

de gestió de qualitat o adaptar el seu

sistema als requisits de les normes

ISO 17025 (laboratoris de control de

qualitat, d’anàlisis i assaigs) o les nor-

mes ISO 15189 (laboratoris d’anàlisis

clíniques). També hi varen participar lli-

cenciats, diplomats i estudiants de quí-

mica, bioquímica, farmàcia, ciències

de la mar i infermeria. Per impartir el

curs vàrem comptar amb la col·labora-

ció d’especialistes en la matèria que

pertanyien a diferents àmbits: sanitari

(Hospital Son Dureta de Palma), aca-

dèmic (Universidad San Pablo-CEU de

Madrid, Universidad Complutense de

Madrid) i de consultoria (Bureau

Veritas de Palma i Concaseal Gabinete

de Servicios de Madrid). Es va inclou-

re una visita tècnica a les instal·lacions

del Laboratorio Balear para la Calidad.

Aquesta activitat va ser acreditada per

la UIB amb 2,5 crèdits de lliure elecció,

per la Conselleria d’Educació i Cultura

amb 2,5 crèdits i per la Conselleria de

Salut i Consum amb 5,1 crèdits. 

Marisa Forcén

Cap del Departament de Formació del

Col·legi Oficial de Químics

CURS “GESTIÓ DE RESIDUS EN EL LABORAT O R I ”

(Edicions Eivissa i Menorca)

Duració: 15 hores 

Es sol·licitaran els crèdits de formació permanent de

la Conselleria d’Educació i Cultura

Destinataris: Professors/es de d’Educació Secundària

de l’àrea de Ciències de la Naturalesa i Tecnologia i

coordinadors ambientals. Altres professionals i tèc-

nics de laboratori.

Dates i horari: pendent de confirmació. Dissabtes de

10 a 15 hores

Inscripció: Pendent de confirmació. Les places s’adju-

dicaran per ordre d’inscripció.

CURS “TRACTAMENT D’AIGÜES RESIDUALS I

GESTIÓ DE DEPURADORES”

Duració: 30 hores 

Destinataris: professionals del sector i altres titulats

i estudiants interessats en el tema.

Es sol·licitaran  els corresponents crèdits de lliure

elecció de la UIB.

Dates i horari: juliol de 2005; de dilluns a dijous de 9

a 13 hores

Inscripció: pendent de confirmació 

CURS “MICROBIOLOGIA DEL MEDI AMBIENT”

Duració: 30 hores 

Destinataris: professionals del sector i altres titulats i

estudiants interessats en el tema.

Es sol·licitarà l’acreditació de la Comissió de Formació

Continuada de la Conselleria de Salut i Consum i els

corresponents crèdits de lliure elecció de la UIB.

Dates i horari: setembre de 2005; de dilluns a dijous

de 18 a 21 hores

Inscripció: pendent de confirmació

A C T I V I TATS DE FORMACIÓ MAIG-SETEMBRE 2005

N O V E TATS DE LA NOSTRA BIBLIOTECA

Darrers cursos de formació

A
Actualitat Col·legial

Serveis professionals al col·legiat

- Visat de projectes i reconeixement de signatura

- Impresos oficials de certificats

- Certificacions i compulsa de documents

- Defensa jurídica professional

- Peritatges legals

P u b l i c a c i o n s

QuimiBal + NPQ + Química e Industria

I n t e r n e t

Pàgina web: www. q u i m i b a l . o r g

Servei gratuït webmail de correu electrònic 

Borsa de Tr e b a l l

- Rep i cursa sol·licituds de treball.

- Informa sobre concursos, beques i oposicions.

- Tramita pràctiques a empreses per a estudi-

ants 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 SANITA S

Químic Europeu

Es tramiten sol·licituds del títol European

Chemist (Eur- C h e m ) .

Serveis Financers

Proporcionen als col·legiats avantatges excep-

cionals 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 per-

meten aconseguir condicions especials.

- Recordau que al Col·legi teniu a la vostra dis-

posició entrades de cinema per a qualsevol dia

de la setmana excepte diumenges i festius a

preu de dilluns.

- Borsa de treball de col·legiats

- Cursos de formació per a treballadors

- Assessoria professional

- Tramitació de peritatges legals

- Pràctiques de formació

SERVEIS AL COL·LEGIAT

SERVEIS A EMPRESES

ATENCIÓ: 
NOU HORARI DE SECRETA R I A
L’horari d’atenció al públic és de dilluns a d i j o u s

de 16,30 a 19,30 h i els d i v e n d r e s de 10 a 13 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 77 53 73  Fax: 971 77 53 72

La truita cremada, 24 lliçons de Química

Claudi Mans

ISBN: 84-931970-1-7

Preu: 18 Ä.
Informació i comandes: mace@angel.qui.ub.es




