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Jornades sobre l’Ensenyament

Palma, 14 - 16 d’octubre de 2005

de la Química



Tras más de un siglo dedicados a suministrar gases y a

a f rontar retos, en Carburos Metálicos hemos hecho una ciencia

de la creación de soluciones. En investigación, re f i n e r í a ,

e l e c t r ó n i c a , medio ambiente, alimentación, medicina o cualquier

o t ro sector se nos conoce como verd a d e ros expertos en el

s u m i n i s t ro de productos clave. El profundo entendimiento

que tenemos del negocio de nuestros clientes nos convierte en

incomparables aliados.

Cada nuevo avance nos regala el entusiasmo del momento en

el que se produce. Pero también nos aporta una re c o m p e n s a

mucho más duradera: aumenta nuestros conocimientos, enriquece

nuestra experiencia y alimenta nuestra pasión por innovar.

P o rque en Carburos Metálicos innovamos para tu futuro .

Cada vez que obtenemos un nuevo logro, un objetivo, es el fruto

del empeño y la determinación de personas con espíritu innovador

trabajando en equipo para superar los mayores desafíos.

¡Eureka!

te escuchamos
w w w. c a r b u ro s . c o m
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Editorial
E

Hem just acabat el mes d’octubre de 2005. Un mes que ha

representat per a l’Associació de Químics i per al Col·legi

Oficial de Químics una fita històrica degut a dos fets cab-

dals. D’una banda l’organització de les Jornades sobre l’en-

senyament de la Química i per altra aconseguir la xifra de

300 col·legiats – associats.

M’agradaria aprofundir un poc sobre el que han represen-

tat aquestes jornades i per donar-li la dimensió que cal. A la fi vàrem ésser uns 120

docents, químics, de gairebé totes les comunitats autònomes els que ens vàrem reunir a

Palma entre els dies 14 i 16. Essent aquest un nombre considerable d’inscrits, personal-

ment, pens que el fet més significatiu, i pot ésser novedós a una trobada d’àmbit estatal,

fos que també estaven representants tots els nivells educatius. Un terç, aproximadament,

eren professors universitaris i els dos terços restants professorat de secundària, tant de

centres públics com concertats i privats. A aquesta època en què totes les universitats, i

la nostra no és una excepció, tendeixen la mà a l’Educació Secundaria (com a mostra

tenim el Programa d’Orientació i Transferència a la Universitat –POTU-) la nostra associa-

ció va ésser capaç de reunir tots aquests professionals que vàrem poder compartir expe-

riències, problemes i intentar trobar, en l’àmbit de les nostres possibilitats, solucions.

Sembla que aquestes jornades tindran continuïtat d’aquí un o dos anys amb un format

s i m i l a r, prova més que evident que el camí començat ha estat el més adient.

Finalment, voldria agrair a tots vosaltres la participació i l’entusiasme durant aquests dies,

sense aquests arguments res hagués estat possible. Per tant, de veritat pens que ens

podem felicitar per la imatge que hem donat i les ganes que hem demostrat per intentar

m i l l o r a r, simplement, la nostra feina.

Juan Frau Munar

President de l’Associació de Químics de les Illes Balears

Reforcem la nostra imatge corporativa!!!

El Col·legi de Químics de Balears ofereix gratuitament un segell

automàtic amb el teu nom i llinatges i el nombre de col·legiació.

Demanau-ho a la secretaria pel telèfon o correeu electrònic!!!

Mateu Orf il a i Rotger
Col·legi de Químics de Balears
Col·legiat núm. 000
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Entrevista
E

Silvia Moreno 

G a r c í a - L u e n g o
Cap d’ Ergonomia i Psicosociologia

Aplicada a l’empresa Mancomunidad de

Servicios de Prevención de Cías Aéreas

Gabriel Cànaves  Vi c e d e g à

A la festa de estiu al col·legi vaig coneixer a Na Sílvia, una col·legiada jove,

però amb una formació intensa en Seguretat i Higiene del Treball, i va acceptar

amablement a comentar les seves vivències en els seus sis primers anys d’e-

xercici professional. Ella és un exemple de que els químics tenim un perfil pro-

fessional molt adequat per rebre una formació específica i treball en aquest

sector emergent de la prevenció dee riscs laborals.

A on va cursar la Llicenciatura en Ciències Químiques?

Aquí, a la UIB.

Què li va moure a cursar el Master de postgrau en Seguretat i Higiene

del Treball? 

Al darrer curs de la carrera vaig agafar com a lliure configuració l’assignatura

de Riscs Laborals, n’havia sentit parlar del tema i volia saber de que anava. A

més aconseguies el títol bàsic en prevenció de riscs laborals i vaig pensar que

em podria ser de profit en qualque moment, i ho va ser!!  La veritat és que hem

va agradar i, a més, era una sortida professional amb futur!

Tenc entès que és una Doctora en Ciències molt recent, qui-

na va esser la Tesi doctoral que va defensar?

Doncs sí, bastant recent! Em vaig doctorar el dia 3 d’octubre. La tesi doctoral

que vaig defensar duia com a títol “Modelos de decisión y gestión ante verti-

dos de hidrocarburos: su aplicación al entorno costero de las Islas Baleares”.

La vaig realitzar baix la direcció del Dr. José Ramón Bergueiro, que s’ha de dir

s’ha portat beníssim en tot moment i m’ha ajudat molt.

Quina  opinió té de la seva formació a la Universitat de les Illes Balears?

No la canviaria. Al departament de química, tots els professors són investiga-

dors i com a tal pensen, fet que duu a que tal vegada siguin un poc més durs a

l’hora d’avaluar, però que implica que els estudiants aprenguin a pensar d’una

forma que, per a jo, és més profitosa. Hi ha un punt important,  és que la carre-

ra es un principi per aprendre una professió, però que realment aprens quan

fas feina. La formació que rebem és la base necessària per a començar a apren-

dre de bon de veres.

Quina va ésser la seva primera feina de química?

En sortir de la carrera, als pocs dies, vaig tenir la sort de que m’oferissin una

feina com a directora tècnica d’una empresa de cosmètica. La fabricació es duia

a Barcelona i en vàries ocasions vaig anar a la fàbrica, vaig tenir ocasió d’a-

prendre moltes coses, de les que a la carrera no havia tocat mai. Varen ser no-

més nou mesos inoblidables, era la meva primera feina!

Quines són les seves funcions a l’empresa on treballa actualment?

M’encarrego de fer les funcions d’ergònoma, és a dir, fer les avaluacions de les con-

dicions de treball en aquesta matèria als diferents departaments de les companyies

aèries que pertanyen al Servei de Prevenció. Al servei també es desenvolupen

les feines corresponents a higienista industrial, que ho fa la meva companya.

Com que només som dues, quan una falta, l’altra ho porta tot.

Treballam amb seguretat els químics?

La realitat és que cada vegada més, però encara estam enfora del que seria

adequat. És cert que utilitzem guants al laboratori, però ningú no es planteja si

són els adequats o no. L’ús d’ulleres no és tot l’habitual que tocaria. La Llei de

Prevenció de Riscs Laborals existia des del 95, però no es tenia molt en comp-

te, realment fou al 98-99 quan va prendre més força. La gent s’hi ha d’acostu-

m a r, ho hem de prendre com una rutina, sense que sigui res extraordinari.

En referència als productes químics hi ha un document important, la fitxa de

dades de seguretat. Hi ha gent que tal vegada no n’hagi vist cap, però haurien

d’arribar amb els productes que demanem, clar que si no ens ho diuen no ho

podem saber! Així que ja sabeu companys! Demaneu-les! En elles podreu tro-

bar tota la informació del producte i de les condicions de seguretat necessàries

per fer-hi feina.

Tenim els medis i coneixements necessaris per protegir les Illes Balears

d’una emergència per un vessament important de petroli aprop de la

c o s t a ?

Uep, pregunta compromesa... la veritat és que els medis són estatals i es troben

a la península, centralitzats a Madrid. Es tenen medis per utilitzar, però fins que

arribin a les Illes l’impacte ja ha pogut arribar a la costa, fet que  pot suposar un

gran desastre ecològic. Gràcies a empreses com CLH es podria disposar d’al-

guns mitjans que són presents de forma contínua a les Illes, però no serien suficients.

En referència als coneixements n’hi ha, a més no tant sols damunt petroli, el

personal de Protecció Civil rep la formació corresponent a mercaderies perillo-

ses. A més, es fan alguns simulacres de vessaments com a entrenament.

Per altra banda, i de cara a un possible vessament d’hidrocarburs, i per les con-

seqüències que a les Illes podria suposar, i xerro amb coneixement de causa, ja

que ha estat uns dels punts de la meva tesi, crec que hi hauria d’haver un gabi-

net ja coordinat abans de que passi res. Seria el que se sol anomenar “Grup d’Experts”,

però hauria d’estar format de forma contínua, amb reunions per a organitzar

l’actuació en cas de que tingués lloc el desastre, a més d’estar al dia de les in-

novacions que poguessin ser d’ajudat, i que fos personal format en la gestió i

en models de simulació al respecte . Una característica important és que hau-

ria de ser format per totes les entitats que estarien involucrades al Pla de Contingència,

per tal fet, no podrien ser càrrecs polítics, si no personal tècnic que no es vegi

afectat per possibles variacions dels grups governants. 

La societat acostuma a veure professionals de la química en tasques d’in-

PARLAM AMB ELS 

NOSTRES PROFESSIONALS



Acte d’inauguració

El passats dies 14, 15 i 16 d’octubre es varen celebrar a l’Auditórium de

Palma de Mallorca les Jornades sobre l’ensenyament de la Química orga-

nitzades per l’Associació de Químics de les Illes Balears.

Varen participar prop de 120 professors i professores de 14 comunitats

autònomes, dels quals aproximadament un 60 % era professorat de secun-

dària tant de centres privats com a públics i la resta docents d’universitat.

L’eix conductor de les Jornades varen ser les ponències: 

Quina química hem d’ensenyar en el segle XXI? 

La motivació dels estudiant per  l’estudi de la química 

L’aplicació de les noves tecnologies a l’ensenyament de la química 

El grau de química en el marc de l’espai europeu d’educació superior

desenvolupades, respectivament, per Miguel Ángel Gómez Crespo de l’IES

Victoria Kent (Madrid),  Carles Furió del departament de Ciències experi-

mentals i socials de la Universitat de València,  Neus Sanmartí del departa-

ment de Didàctica de les ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona

i Josefa Donoso del departament de Química de la Universitat de les Illes

B a l e a r s .

També es varen presentar vint-i-nou comunicacions orals relacionades amb

aquestes i d’altres temàtiques proporcionant una visió completa dels dife-

rents aspectes relacionats amb l’ensenyament de la química.

L’interès de les Jornades no es va centrar únicament en el gran nivell de les

ponències i comunicacions, sinó també en l’intercanvi d’experiències entre

el professorat de diferents comunitats autònomes i nivells educatius, un

dels objectius de les Jornades, així com en l’apropament entre la secundà-

ria i la universitat a través d’un coneixement del que s’està realitzant en

aquests dos nivells educatius.

vestigació, en laboratoris de indústries, en la

docència... Considera que hi ha altres camps on

poden desenvolupar la seva capacitat profes-

s i o n a l ?

Clar que sí, a Riscs Laborals, sense anar més enfo-

ra. També en temes mediambientals, de qualitat...

crec que cada vegada s’obrin més camps als que

els químics hi podem prendre part. 

Seria viable crear una empresa consultora de

prevenció d’accidents laborals a les Illes? Hi

ha mercat per les petites empreses?

De fet ja hi ha empreses consultores. Totes les em-

preses han de tenir un servei de prevenció. El mer-

cat per a les empreses de prevenció és competitiu,

i cada vegada més, hi ha hagut serveis de preven-

ció que en qüestió de tres anys han triplicat el nom-

bre de personal. 

Hi ha qualque anècdota curiosa en la seva

vida professional?

En el món de la prevenció? Moltes! Una de les més

divertides va ser a un hotel, ja fa anys! Estàvem vi-

sitant les instal·lacions, en arribar a la sala de calderes

al mig de la sala hi havia un extintor automàtic dels

que van penjats del sostre ... amb un penjador pen-

jat a l’embocadura. Vaig anar a fer una foto i un dels

treballadors que se n’en va adonar, la va anar a lle-

v a r...  va estirar d’ella i vam acabar tots ben blan-

quets: nou quilos de pols seca damunt nostre!! Ens

varen pegar les rialles, però la irritació de la garga-

mella i nas que vam patir durant un parell de dies i

les set rentades de la roba per què recuperés el seu

color no les ens va llevar ningú!

Vol afegir qualque cosa més?

Podriem xerrar hores, però no hi ha res amb espe-

cial. Bé sí, animar als que estan estudiant quími-

ques en aquest moment. Hi ha moments en que pa-

reix que et pot superar, però si vos agrada la carre-

ra endavant! Si altres ens hem llicenciat vosaltres

també podeu.

Jornades sobre

l’ensenyament de la química

S
Secció Tècnica d’Educació
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Secció Tècnica d’Educació
S

Desenvolupament de

les ponències 

Sala Albéniz de sessions plenàries

Traspàs de la flama

de les Jornades

Comitè organitzador

Però no tot va ser feina, les Jornades varen començar

amb una recepció oficial a l’Ajuntament de Palma on

Catalina Terrassa, tinent de batle, va donar la benvinguda

als participants; continuaren amb les visites a la ciutat en

finalitzar les intenses sessions i varen concloure amb un

sopar oficial al Club Nàutic de Palma. Els qui varen poder

ajornar la seva tornada, també gaudiren el diumenge d’una

visita guiada pel casc antic de Palma.

Aquestes Jornades han tengut un gran suport institucio-

nal, tant als actes d’inauguració com de cloenda, amb l’as-

sistència dels senyors Juan López, sotsdirector general

d’Ordenació Acadèmica del Ministeri de Educació i

Ciència;  Baldomero López, president de l’ANQUE,  Rafel

Copa de cava abans

del sopar oficial

Sopar de cloenda

Acreditació dels participants



Organitzada per l’Associació de Químics de les

Illes Balears han tengut lloc, a l’Auditorium de

Palma, unes Jornades nacionals sobre

l’Ensenyament de la Química. Entre els dies 14 i

16 d’octubre, un grup de 120 professors de

secundària i d’universitat procedents de tot l’es-

tat espanyol ha debatut diverses ponències des-

tinades a millorar l’ensenyament de la Química.

Per a aquest professorat existeix una descom-

pensació entre la importància educativa que

aquesta matèria té en la formació dels alumnes

i l’escàs protagonisme escolar que se li atorga,

malgrat que cada vegada és major la dependèn-

cia de la societat actual respecte a la Ciència i la

Te c n o l o g i a .

Aquest col·lectiu manifesta la seva preocupació

pel que considera una mala imatge que la soci-

etat, en general, té sobre l’ús de la Química,

atesa principalment la manca de coneixements

que d’aquesta matèria tenen els ciutadans en

general. També s’ha debatut la forma que els

centres educatius poden contribuir que l’alumnat

comprengui la gran incidència de la Química en

la vida, a la vegada que es creen actituds

dirigides al seu ús racional per aconseguir un

desenvolupament sostenible.

Finalment, aquest professorat creu que amb el

currículum actual no es possible garantir la for-

mació científica mínima necessària per acon-

seguir aquesta finalitat. Es proposa que la

Química sigui una matèria que arribi a tots els

alumnes durant l’ESO, tal com succeeix als paï-

sos europeus del nostre entorn, i que en el batx-

illerat sigui considerada com a una matèria fon-

amental i independent en els itineraris científic i

tècnic, a la vegada que es reconeix el seu caràc-

ter experimental, als efectes de l’adequada

impartició dels seus continguts pràctics.

Palma, octubre de 2005

Q7B

Declaració de Palma sobre l’ensenyament de la

química

Lliurament del premi a la millor aportació didàctica Lliurament del premi al millor treball experimental

amb alumnes

C o m u n i t a t S e c u n d à ri a U n i ve r s i t a t A l t re s To t a l

A n d a l u s i a 9 5 1 1 5

A r a g ó 1 0 1 2

A s t ú r i e s 1 0 0 1

B a l e a r s 3 5 1 2 3 5 0

C a n à r i e s 1 0 0 1

C a n t à b r i a 1 0 0 1

C a s t e l l a - L . M . 2 2 0 4

C a t a l u n y a 5 6 0 1 1

C e u t a 2 0 0 2

Com. Va l e n c i a n a 5 2 0 7

E x t r e m a d u r a 0 1 0 1

M a d r i d 8 3 4 1 5

M ú r c i a 2 1 0 3

N a v a r r a 1 0 0 1

País Basc 0 1 0 1

Bosch i Joana  Rosselló, directors generals de la

Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes

Balears,  Begoña Moragues, regidora de l’Ajuntament de

Palma i Avel·lí Blasco, rector de la Universitat de les Illes

Balears, a més d’Enrique Gómez, degà del Col·legi de

Químics i Joan Frau, president de l’Associació de Químics

de les Illes Balears.

A l’hora de finalitzar, es va aprovar una “Declaració sobre

l’Ensenyament de la Química” (vegeu més a baix) i es va

posar de manifest l’interès dels participants que aquestes

Jornades tenguin una continuïtat de manera que l’asso-

ciació d’alguna altra comunitat autònoma reprengui el

compromís d’organitzar una segona edició.
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Dia 17 de juny varen fer la primera festa d’estiu al Col·legi, inaugurant així la ter-

rassa com un espai de bauxa i audició de música. Va ésser un èxit de participació

amb moltes cares noves, i ens va ajudar a conèixer-nos millor, una celebració on

no hi faltava res:  bon menjar, bons vins, bona música dels anys vuitanta i bon

ambient, pot ser hi faltaves tu... T’esperam a la propera festa!!

Festa d’estiu

2 0 0 5



El dia 11 de novembre, divendres, a

les 21 h, com de costum al

Restaurant-Arroçeria “Sa Cranca” de

Palma (Passeig Marítim, 13) tindrà

lloc el sopar anual de companyonia de

Sant Albert. La reserva de places la

podeu realitzar fins el 7 de novembre

(preu: 22 ?) per telèfon o correu elec-

trònic indicant el nombre de persones

que assistireu.

Animau-vos a participar.

Us esperam!!!

Sopar de Sant Albert





N
Notícies

Ja som 300 !!!
Actualment ja som més de tres-cents

col·legiats, i aquesta dada es un motiu

d’alegria per tots ja que només fa poc

més de tres anys publicàvem en la

revista QUIMIBAL de febrer de l’any

2002 que érem dos-cents, hem aug-

mentat un 50 %. El fet de col·legiar- s e

al finalitzar la llicenciatura ja és una

pràctica usual, independentment d’ex-

ercir la professió en el sector públic o

privat i sense considerar aquesta

col·legiació com una imposició legal.

Som molts els químics i químiques

que desitjam construir un Col·legi fort,

que pugui representar i defensar els

nostres interessos en camps profes-

sionals multi-disciplinars, que ges-

tioni cursos de formació continuada,

que divulgui el fet que “química és

vida” i que organitzi activitats per pro-

moure l’aprenentatge de la química

entre els estudiants.

El Col·legi es un espai obert a tots i a

totes, participa en la seva gestió,

assisteix als actes que organitza...

Viu amb els teus companys la

química que ens uneix a tots!

Recordau 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

que ser inclosos en la relació de perits

ho podeu comunicar per correu ordinari,

per fax o per correu electrònic a la sec-

retaria indicant l’especialitat.

P e r i t a t g e s

j u d i c i a l s



“ Vicedeganes consorts” en un

moment de descans.

Alguns assistents a la festa
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Un any més l’Associació de Químics, amb motiu de la cele-

bració del Dia de la Química i dins el marc de la Setmana

de la Ciència i la Tecnologia, ha preparat una sèrie d’actes

adreçats, a més de als nostres titulats, a estudiants i al

públic en general.

* Pels estudiants, atès l’èxit d’anys anteriors, enguany s’ha

ampliat l’oferta, afegint actes, a més de a Palma, també a

Inca, Eivissa i Menorca.

Som de pedra? Parlem de les calcificacions renals

A càrrec del Dr. Felicià Grases , catedràtic de Química

Analítica de la Universitat de les Illes Balears.

Eivissa - Formentera: Dia 7 de novembre, a les 12.00 h, a

l’Auditori de l’Edifici Polivalent del Consell Insular d’Eivissa

i Formentera (Cas Serres, 07800 Eivissa).

M e n o r c a: Dia 10 de novembre, a les 12.00 h, a

l’Ateneu de Maó (Sa Rovellada de Dalt, 25.

07703 Maó)

Química i seguretat vial. Cap al 0,0

A càrrec de Josep M. Natta. Departament

de qualitat. Destil·leries Antonio Nadal SA

Palma: Dia 11 de novembre a les 12.00 h, a

l’Auditori del Centre de Cultura de “Sa

Nostra” (C/ Concepció, 12).

Inca: Dia 15 de novembre a les

12.00 h, a la Casa de Cultura d’Inca

(c/ Dureta s/n).

Acte central Dia de la Química

L’acte central del dia de la Química tindrà lloc el dia 15 de

novembre, a les 19.30 h, a la sala d'actes del Col·legi Sant

Francesc (plaça Sant Francesc, s/n, Palma), amb una confe-

rència pendent de confirmació.

Aquest dia també es farà el lliurament de les insígnies de

plata als col·legiats amb vint-i-cinc anys de professió i dels

premis Sant Albert a la millor llicenciatura i al millor treball

d ’ i n v e s t i g a c i ó

Calidad de vida y biomateriales 

La Dra. María Vallet Regi, catedràtica de Química

Inorgànica de la Universitat Complutense de Madrid, impar-

tirà la conferència el dia 16 de novembre a les 12.30 h, a

l’aula 1 de la Facultat de Ciències de la UIB (Ctra.

Valldemossa km 7.5. Palma).

Dia de la Química 2005

El Col·legi a la UIB
U

Durant aquest estiu, un total de 15 estudiants o col·legiats han fet pràctiques en diferents

empreses, indústries i organismes de Mallorca (Tirme, Centre Balear de Biologia Aplicada,

Alimcarat, Karta, Hospital de Muro, Parc de Tecnologies Ambientals, Consultoria Feex, Institut

Biotecnològic de les Illes Balears i Emaya) per tal de contribuir a la millora i actualització de la

seva formació i facilitar l’accés a la vida laboral. 

Pràctiques a empreses estiu 2005

Esperam la vostra 

a s s i s t è n c i a ! ! !
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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

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

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

Durant el mes de maig va tenir lloc a la seu

del Col·legi Oficial de Químics l’activ i t a t

de formació Especialització en Segure t a t

i Traçabilitat A l i m e n t à ri a de 30 hores de

durada, curs gratuït subvencionat pel

G overn de les Illes Balears, organitzat amb

la col·laboració de CAEB i destinat a tre-

b a l l a d o rs en actiu del sector agroali-

mentari. Entre altres aspectes, es varen

tractar la integració de la seguretat ali-

mentària en la empresa, el control de la

traçabilitat, la implantació de sistemes

de qualitat en les indústries alimentà-

ries i la normativa vigent. 

Per la seva impartició vàrem comptar amb

Antoni Bennasar professor de l’àrea de

microbiologia del Departament de

Biologia (UIB) i Magí Fe rrer gerent de la

fàbrica de gelats i responsable de quali-

tat plataforma peribles Distribució Mercat

SA (Plataforma SY P-Consum). Aquest curs

inclogué una visita tècnica guiada a di-

ferents seccions (carn, peix, panificado-

ra, fruita, etc.) de les instal·lacions de

M e r c a Palma SA. 

El Col·legi de Químics va organitzar du-

rant el mes de setembre el curs de

M i c robiologia i Medi A m b i e n t, de 30 ho-

res de durada, amb la participació de nom-

brosos especialistes en microbiologia,

principalment del sector univ e rsitari. Es

varen fer dues visites tècniques, la primera

a la planta de compostatge del Parc de

Tecnologies Ambientals de Can Canut

( Palma) i la segona a l’Estació Depuradora

d ’Aigües Residuals I de Palma. A q u e s t a

a c t ivitat de formació, parcialment sub-

vencionada per la Conselleria de Medi

Ambient, va ser acreditada per la UIB amb

3 crèdits de lliure configuració. 

Per altre banda, l’Associació de Químics

tenint en compta la problemàtica deriv a d a

de la generació d’aigües residuals en el

medi ambient a causa del desenvo l u p a-

ment urbanístic i industrial dels darr e rs

a nys va organitzar el curs deTra c t a m e n t

d ’Aigües Residuals i Explotació

d’Estacions Depura d o re s de 30 hores al

mes de setembre. Els ponents varen ser

Magí Te rrassa, director tècnic, i Maria

M a rroig, cap de laboratori i responsa-

ble de qualitat, ambdós de l’Institut

Biotecnològic de les Illes Balears. El curs

es va complementar amb una visita a

l’Estació Depuradora d’Aigües Re s i d u a l s

I de Palma, Sant Jordi. Aquesta activ i-

tat, parcialment subvencionada per la

Conselleria de Medi Ambient, va ser acre-

ditada amb 3 crèdits de lliure configura-

ció per la UIB. 

Marisa Forcén. 

Responsable Departament de Formació

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

PREVENCIÓ I CONTROL DE LA

LEGIONEL·LOSI 

Destinataris: Professionals que realitzin

operacions de manteniment higiènico-

sanitari de les instal·lacions de risc en

relació a la Legionella. Pe rsonal de labo-

ratoris que realitzin controls sanitaris.

Llicenciats i estudiants de Química,

Bioquímica, Biologia i altres titulacions

de ciències de la salut. 

Dates previstes: desembre 2005 - gener

de 200 6

Es sol·licitarà l'homologacióció de la

Conselleria de Salut i Consum i els

c o rresponents crèdits de lliure elecció

de la UIB. 

Inscripció: pendent de confirmació. 

GESTIÓ DE RESIDUS EN EL LABO-

RATORI (Edicions Eivissa i Menorca) 

Duració: 15 hores 

Es sol·licitaran 1,5 crèdits de formació

permanent de la Conselleria d'Educació

i Cultura 

Destinataris: Pr o f e s s o rs/es de

d'Educació Secundària de l'àrea de

Ciències de la Naturalesa i Tecnologia i

c o o r d i n a d o rs ambientals. Altres profes-

sionals i tècnics de laboratori. 

Dates i horari: Pendent de confirmació.

Dissabtes de 10 a 15 hores 

Inscripció: Pendent de confirmació. Le s

places s'adjudicaran per ordre d'inscrip-

c i ó .

A C T I V I TATS DE FORMACIÓ

DESEMBRE 2005 - MARÇ  2006

Darreres activitats de formació

A
Actualitat Col·legial
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