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Una nova etapa en la formació dels nostres professionals

Obrim amb aquest nou curs 2009-2010 una nova manera d’assolir un dels objectius
de la nostra entitat que és la formació permanent dels nostres professionals. El
Col·legi, a través d’una subvenció atorgada pel Pla Avanza, en el marc de les
actuacions Col·legis professionals on-line, ha incorporat al seu allotjament web
la plataforma de formació Moodle (http://moodle.quimibal.org). Això suposa poder
començar a realitzar formació a distància amb un sistema prou experimentat per
nombroses entitats formatives.

Per poder implementar l'ús d’aquesta eina de formació amb garanties, hem pensat
que resultava imprescindible una formació inicial del personal afectat, tant a nivell
de futurs participants d’aquests cursos com del professorat que els impartirà a
través del Col·legi. Per aquesta raó s’han organitzat durant el mes d’octubre dues
activitats de formació, una d’introducció a la plataforma Moodle i l’altra per al
desenvolupament d’unitats didàctiques per impartir cursos o part d'ells a distància.
Ambdues amb molt bona acollida.

Així, d'una banda, una bona part del cursos que s'hauran d’impartir anualment es
podran estructurar, almenys parcialment, com a cursos a distància, i de l'altra,
aquesta eina facilitarà l’accés als col·legiats que resideixen en localitats llunyanes
de Ciutat i, de manera especial, als d’Eivissa i Menorca.

Com podeu imaginar, la introducció d’aquesta nova eina de formació suposa un
esforç econòmic i organitzatiu important per part de la nostra entitat que esperam
que sigui d’utilitat per a tots vosaltres.

Enrique Gómez Benito de Valle
Degà Col·legi de Químics
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Magí Terrasa Díaz
Cap del Departament de Depuració de l’Empresa Municipal
d’Aigües i Clavegueram (EMAYA) i Director de l'Institut
Biotecnològic de les Illes Balears (IBIB).
Entre els més de tres-cents col·legiats hi ha un gran ventall de
professionals que desenvolupen la seva activitat de moltes
maneres: hi ha docents, tècnics de l’administració, empresaris
i professionals autònoms, que treballen en molts de camps de
la química. Homes i dones que ajuden que tota la societat millori
la seva qualitat de vida; en trobam que destaquen per la seva
empenta, obrint camí, i aquest és el cas de Magí Terrasa, un
dels col·legiats més antics  i que va formar part de les primeres
Juntes de Govern, i que consolidà la presència de químics a
l' empresa municipal EMAYA. I tot això sense haver deixat mai
d’exercir la professió lliure. la fundació d'un laboratori, el disseny
de projectes a l’oficina tècnica i l'assessorament sobre medi
ambient a empreses i entitats. Aquesta secció no podia continuar
sense fer-li una entrevista i vàrem contactar amb ell per demanar-
li la seva col·laboració. Tots els que el coneixeu, ja podeu suposar
que va acceptar amb il·lusió aquesta petita intromissió,  i ens
va atendre amb l’afabilitat i amabilitat que el caracteritza.

La seva formació universitària va transcórrer en una institució
de més de cinc-cents anys d’antiguitat, la Universitat de Granada,
on va finalitzar la llicenciatura en Ciències Químiques l’any
1973, posteriorment el doctorat i fins i tot va impartir docència.
Quins camins varen portar-lo a Al-Àndalus? Quins records té
d’aquest període de formació?
L’elecció de la Universitat de Granada, de la qual mai m'he
penedit, fou el resultat de seleccionar un districte universitari
petit i amb una gran tradició històrica universitària. Els meus
anys universitaris coincidiren amb mogudes sociopolítiques
importants, fets que probablement et marquen per a la resta
de la vida. Pel que fa a la formació acadèmica, cursar la branca
de Química Pura (Fonamental), me va incucar el raonament
científic, o por dir-ho d'una altra manera, el sentit comú tècnic,
que m’ha ajudat molt al llarg de la meva carrera professional.

Quin va ser el seu sentiment quan va retornar a les Illes per
exercir la seva professió? Quina va ser la seva primera activitat?
Cada vegada que tornava a Palma, només arribar al port d’Alacant
i olorar el salnitre de la mar i de las xarxes de pesca esteses
sobre el moll, era como si ja fos a casa. Aquesta ha estat una
sensació que encara ara no he oblidat.
Una vegada a Palma, la meva primera activitat fou obrir un
centre de classes, de les anomenades de repàs. Al poc temps
vaig entrar a treballar a l'Institut Nacional de Reforma i
Desenvolupament Agrari (IRYDA), que depenia del Ministeri
d’Agricultura per liderar un equip de treball centrat en la
reutilització de les aigües depurades a la comarca Inca-Palma.

Va fundar PalmaLab l’any 1983, un dels primers laboratoris
d’anàlisis químiques de Palma. Han canviat molt els camps de
feina aquests darrers anys?
A principis dels anys 80 el treball de laboratori químic i
microbiològic era totalment artesanal, i per tant era un servei
car. Actualment s’ha convertit en una feina molt més
mecanitzada, i ara el preu és més assequible.
Els camps de feina s’han anat adaptant a les necessitats del

mercat. Fa 25 anys PalmaLab disposava d’una Divisió d’Agricultura
on es donava servei i assessorament tècnic en programació de
campanyesagrícoles, seguiments fitosanitaris, i altres. Aquets
darrers anys els tipus de serveis han anat minvant de la mateixa
manera queho ha fet l’agricultura convencional, però han estat
substituïts a poc a poc per actuacions relacionades amb la
viticultura, la jardineria, els camps de golf, etc.
Un aspecte que ha canviat enormement els camps de feina de
PalmaLab ha estat la implantació de Sistemes de Qualitat en
sectors com el turístic, l’alimentari, el mediambiental i altres.

Sabem que ha visat pel col·legi diferents projectes d’enginyeria
química al llarg d’aquets anys. Li pareix que coneixen tots els
nostres col·legiats quines són les seves competències professionals?
Pens que no. Per això procur donar suport al que està fent
aquests darrers anys el Col·legi de Químics, desenvolupar
nombroses activitats encaminades a informar al químic sobre
les seves possibilitats professionals.

Ja fa 28  anys que va iniciar la seva carrera professional vinculada
a EMAYA, entitat tradicionalment dirigida per tècnics d’enginyeria
civil. Considera que la formació d’un professional de la química
és diferent a la d’un enginyer?
Les dues formacions són bàsicament diferents en la seva manera
de pensar, d’enfocar un tema i per tant de resoldre'l. Per regla
general l’enginyer té més desimboltura mentre que el químic
té una major timidesa  a l'hora d’abordar un problema.
Probablement això  es deu al gran reconeixement social que han
tingut els enginyers durant molt d’anys. Aquest és un problema
que només pot solucionar el propi químic.

La formació no acaba mai i els camps d’aprenentatge cada dia
s’eixamplen. Quina va ser la seva motivació per cursar un Màster
d’enginyeria ambiental per la UIB?
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Quins són els reptes mediambientals en que s’ha de fer un
esforç per millorar la situació a la nostra Comunitat Autònoma?
Com ja he dit abans, consider que el nivell mediambiental de
les Illes Balears és alt. Ara els esforços s’han de centrar en
l’educació de la població infantil. És un fet provat que, en
termes de medi ambient, és més efectiu que el fill eduqui al
pare que no a l’inrevés.

Per acabar, quina i quan va ser la seva aportació a la Junta
de Govern del Col·legi?
La meva col·laboració va ser ja fa molts d’anys. El Col·legi
estava en un entresòl al carrer Missió, i vaig formar equip
amb Juan Mora, Joana Campomar i altres. En aquella època
el Col·legi de Catalunya i Balears ens va convidar a disgregar-
nos, per la qual cosa fou una època de reorganització.

Vol afegir qualque cosa més?
No vull perdre aquesta oportunitat per animar el químic a
perdre aquesta timidesa de què parlàvem abans, i a reivindicar
en tot moment la nostra posició en la societat.

PARLAM  AMB ELS NOSTRES PROFESSIONALS

Al llarg de la meva vida professional no he perdut l’oportunitat
de participar en jornades, seminaris i congressos relacionats amb
el medi ambient. Per un altra banda, la meva relació amb la
universitat en general i amb la UIB en particular sempre ha estat
molt fructífera, per això quan la UIB començà a impartir el primer
Màster en enginyeria ambiental no vaig dubtar a participar-hi.

L’activitat turística a les Illes Balears sempre ha generat una preocupació
pel tractament de les aigües residuals, ja que una mar neta i saludable
és un requisit per a les platges. Som capdavanters en aquest camp a
les Illes?

Sempre voldríem millorar, tant instal·lacions, resultats com altres.
És cert que quan surts fora d’aquesta comunitat, a la resta d’Espanya
i a molts països estrangers, he  d’admetre que en termes de
depuració, les Illes Balears es troben a un nivell de notable alt.

Com a expert en el tractament terciari avançat, considera que
fèiem un bon ús de les aigües depurades? És partidari d’injectar
als aqüífers aquelles aigües que s'aboquen a la mar?
L’objectiu principal del Pla de Sanejament Integral de les Illes
Balears fou no abocar ni una gota d’aigua sense depurar a la mar,
l’objectiu que ens plantegem ara és ni una gota d'aigua a la mar.
En aquests moments quasi la meitat de l’aigua depurada es reutilitza
a l'agricultura, i aquest consum va en augment. Avui per avui, el
gran problema que ens trobam per millorar aquests nivells de
reutilització és l'alt grau de salinització de les aigües blanques en
molts de llocs de les Illes, i en conseqüència de les seves aigües
depurades. Per això diré que sóc partidari d’injectar aigües
depurades a l’aqüífer, però en condicions extremadament
controlades que no  el puguin afectar negativament.

Tradicionalment les aigües depurades s’han utilitzat per al regadiu
agrícola. Es  poden utilitzar amb condicions de salubritat per a
altres finalitats? És un recurs valorat aquesta aigua residual?
A dia d’avui el nivell tècnic en depuració d’aigües és tal que podem
obtenir aigües depurades per a qualsevol ús, agrícola, ornamental,
esportiu, industrial i fins i tot potable. De moment la llei de
reutilització de l’any 2007 impossibilita la seva reutilització
humana, és a dir, podem obtenir una aigua tècnicament potable
però serà legalment no potable. Però anam fent camí .
Evidentment, si ho miram des del punt de vista d’aigua de
substitució, un litre d’aigua depurada que es reutilitza,  significa
un litre d’aigua potable disponible, les aigües depurades s’han de
considerar com el gran recurs del futur.

Coneixem la seva experiència en la depuració per llacunatge, on
es minimitza molt el consum energètic i de productes. Són
compatibles aquestes instal·lacions amb l’activitat turística
residencial?Hauria de crear el Govern de les Illes una línia
d’investigació subvencionada sobre aquest tipus de depuració?
Avui dia ja existeixen suficients models matemàtics de depuració
per llacunatge que s’ajusten a les condicions mediterrànies. El que
sí seria interessant és promoure subvenciones del Govern Balear
per a la instal·lació d’aquest tipus de depuradores, de la mateixa
manera que hi ha subvenciones per a la instal·lació de plaques
solars.

L’IBIB, on exerceix la direcció, és un exemple de sinergia entre
professionals. Què considera més efectiu per a un laboratori, la
diversificació o l’especialització?
Sense cap dubte l'especialització, i si aquesta especialització és
tractada de forma pluridisciplinar, sota un conjunt de caires el
més ample possible, l'efectivitat està assegurada.

El dia 13 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 al 9 de novembre
per telèfon o correu electrònic, i heu d'indicar
el nombre de persones que hi assistireu.

Us hi esperam!!!

Sopar de Sant Albert

2009
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1.1.1 L'alumnat de secundària: aprenentatge i desenvolupament de la personalitat

1.2.1 Característiques organitzatives i curriculars de les etapes i dels centres d'ensenyament secundari

1.2.2 Processos i contextos educatius

1.2.3 Interacció i convivència a l'aula

1.3.1 Societat, família i educació

2.1.1 Català: llenguatge d'especialitat

2.1.2 Complement d'especialitat 1

2.1.3 Complement d'especialitat 2

2.2.1 Didàctica específica. Disseny i desenvolupament curricular d l'àrea corresponent

2.2.2 Didàctica específica. Metodologia i recursos en el procés d'ensenyament i aprenentatge a l'àrea corresponent

2.2.3 Didàctica específica. Evaluació a l'àrea corresponent

2.3.1 Investigació i innovació educativa

3.1.1 Pràctiques a centres docents

3.2.1 Treball fi de Màster

MATÈRIA Crèdits ECTSBLOC MÒDUL
1.1 Aprenentatge i
desenvolupament de la personalitat

1.2 Processos i contextos educatius

1.3 Societat, família i educació

2.1 Complements per a la formació
disciplinar

2.1 Aprenentatge i ensenyament de
les materies corresponents

2.3 Investigació docent i iniciació a
la innovació educativa

3.1 Pràctiques a centres docents

3.2 Treball fi de Màster

Bloc
Genèric

Bloc
Específic

Bloc
Pràcticum

4

2

3

3

3

2

3

3

5

5

5

2

14

6

Estructura del Màster

La LOE (Llei Orgànica d’Educació) de 2006 estableix que
la formació inicial del professorat ha de respondre a la
necessitat de formar el professorat per tal que sigui
capaç d’afrontar els reptes educatius del segle XXI.
Aquesta llei indica en l’article 100 que “per exercir la
docència serà necessari estar en possessió de les titulacions
acadèmiques corresponents i tenir la formació pedagògica
i didàctica que el govern estableixi per a cada
ensenyament”, i s'adaptarà la formació inicial al sistema
de graus i postgraus de l’Espai Europeu d’Educació
Superior que Espanya, juntament amb  la resta de països
comunitaris, acordaren implantar en els seus respectius
països a partir de la Declaració de Bolonya de 1999.

El Reial Decret (RD 1834/2008, de 8 de novembre - BOE
28 de novembre) indica que a partir de l’1 d’octubre de
2009 el Màster en Formació del Professorat serà un
requisit per poder impartir docència a l’ESO, la formació
professional, el batxillerat i l’ensenyança d’idiomes tant
als centres públics com als privats o concertats. Això
implica que el CAP (Curs d’Aptitud Pedagògica), que
perdurava des de l’any 1970 amb la Llei General
d’Educació, no es pot impartir a partir d’aquesta data.
Per aquest motiu, la gran majoria d’universitats públiques
espanyoles ofereixen ja el nou màster aquest curs
acadèmic.

El Màster en Formació del Professorat és un màster oficial
que segueix les directrius generals dels màsters de l’Estat
espanyol, però que també té una sèrie de directrius
pròpies. Aquesta normativa indica que per accedir al

Màster s’ha de posseir un títol oficial de Llicenciat,
Arquitecte o Enginyer; Diplomat, Arquitecte Tècnic o
Enginyer Tècnic; o títols de grau equivalents. És necessari
fer referència també a dos requisits més d’admissió que
constitueixen una diferència molt important respecte a
l’antic CAP: acreditar un nivell C1 de català i un nivell
B1 d’un idioma estranger dins el Marc Comú Europeu de
Referència per a les Llengües (MCER). Aquests requisits
d’accés enguany es poden acreditar una vegada superat
el Màster.

El Màster té una duració d’un any acadèmic amb 60
crèdits ECTS i consta de tres blocs: genèric, específic i
pràcticum (veure taula adjunta). Dels 60 crèdits del
Màster en Formació del Professorat que s’impartirà a la
UIB, 15 corresponen al bloc genèric i seran comuns per
a totes les especialitats, 25 corresponen al bloc específic
i són propis de cada especialitat, i els 20 restants
corresponen a les pràctiques docents que es realitzaran
en un centre de secundària i a l’elaboració i defensa
d’un treball de fi de Màster. Cal indicar que cada un dels
mòduls pot estar format per un conjunt d’assignatures.

La UIB començarà a impartir aquest Màster el proper 9
de novembre i en aquest primer any es podran cursar 7

Màster Universitari en Formació del Professorat (MFP)
Joan Frau. Director de la titulació MFP de la UIB
Agustí Vergés. Coordinador de secundària de Física i Química de la Prova d’Accés a la Universitat (PAU)
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Eleccions per a la renovació parcial de les Juntes
del Col·legi i Associació

El proper dia 16 de desembre de 18 h a 20 h estan convocades
les eleccions per a la renovació parcial de la Junta de Govern
del Col·legi Oficial de Químics i de la Junta Directiva de l’Associació
de Químics. Els càrrecs que s’han d’elegir són:

Per a un millor funcionament de les nostres entitats resulta
imprescindible la implicació de tots els col·legiats i associats
tant en les votacions com en la presentació de candidatures.
Participau-hi!!

· Vicedeganats, els ocupats per la
Sra. Marisa Forcén, la Sra. Catalina
Martí i el Sr. Gabriel Cànaves.
· Secretari, actualment ocupat per
la Sra. Francesca Ferrari.
· Vicesecretari, actualment ocupat
per la Sra. Maite Oms.
· 2 vocalies de Mallorca, les
ocupades pel Sr. Josep M. Natta i
la Sra. Amàlia Cerdà.
· 1 vocalia d'Eivissa, actualment
ocupada pel Sr. Andrés Estarellas

· President, actualment ocupat pel Sr.
Juan Frau.
· Secretari, actualment ocupat per la
Sra. Francesca Ferrari (que ha presentat
la seva renúncia per motius laborals);
aquest càrrec sortirà a elecció per dos
anys.
· Vicesecretaria, actualment ocupada
per la Sra. Francisca Mas.
· 3 vocalies de Mallorca, les ocupades
per la Sra. Marisa Forcén, el Sr. Gabriel
Cànaves i el Sr. Miquel Palou.
· 1 vocalia d'Eivissa, actualment ocupada
pel Sr. Andrés Estarellas

Col·legi de Químics Associació de Químics

DigiQuímia 09
 -Bases-
1. El concurs està adreçat als associats i estudiants adherits
a l’Associació de Químics de les Illes Balears (AQIB).
2. Els participants podran remetre fins a un màxim de tres
fotografies digitals relacionades amb qualsevol àmbit de la
Química, amb un format jpg i una mida mínima de fitxer d’1
Mb de dimensions adaptables a A4 vertical. Els participants
seran els autors de les fotografies enviades, que no hauran
estat publicades amb anterioritat a cap altre lloc o mitjà de
comunicació.
3. Les fotografies es remetran a l’adreça electrònica
associacio@quimibal.org i aniran acompanyades de les dades
personals de l’autor i del títol de cadascuna. Es confirmarà
la correcta recepció dels fitxers enviats.
4. El termini d’enviament de les fotografies finalitza el 6 de
novembre de 2009.
5. S’atorgaran tres premis que consistiran en un diploma i
en la publicació de la fotografia premiada a la revista
QuimiBal. El primer premi serà la portada del número del
mes de gener de 2010.
6. El Jurat estarà integrat per un President i dos Vocals. El
President serà el de l’AQIB o la persona en qui delegui. Els
Vocals seran designats per la Junta Directiva de l’AQIB. Si a
criteri del jurat cap de les fotografies presentades mereix
la seva consideració, el concurs podrà declarar-se desert.
7. Les decisions del Jurat es prendran per majoria de vots.
El veredicte serà inapel·lable.
8. El Jurat emetrà el veredicte amb ocasió de l’acte oficial
del Dia de la Química 2009.
9. La participació en el concurs suposa el coneixement i
acceptació d’aquestes bases.

especialitats de les 18 possibles. Les especialitats que
s’oferten aquest curs són: Matemàtiques; Biologia i Geologia;
Geografia i Història; Llengua Catalana i Literatura i Llengua
Castellana i Literatura; Tecnologia i Informàtica; Tecnologia
Industrial; i Tecnologia de Serveis. Aquestes dues darreres
especialitats corresponen a un conjunt de famílies
professionals. Les especialitats ofertades els propers cursos
aniran canviant segons les necessitats de la Conselleria
d'Educació i Cultura i de la Universitat de les Illes Balears.

És important recalcar que els estudiants amb títols
universitaris que tenguin continguts que es corresponguin
amb l’especialitat triada tenen accés directe al Màster.
Els titulats que no compleixen aquest requisit poden
incorporar-se, sempre que quedin places vacants, després
de superar una prova de coneixement específica per a
cada especialitat. Per tant, els llicenciats en Química
poden accedir directament a les especialitats de Física i
Química; Matemàtiques; Tecnologia i Informàtica; Tecnologia
Industrial; i Tecnologia de Serveis.

Durant molts d’anys s’ha considerat que la preparació dels
futurs professors era insuficient i per tant s’havia de
replantejar, aquest nou Màster pretén dotar als futurs
professors d’una formació inicial que els permeti afrontar
els reptes de l’educació del segle XXI.

Per més informació, la web de referència del Màster es:
http://mfp.uib.es

ACTUALITAT

COL·LABORACIÓ
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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!!!

Els electrons boten dintre d’un pastís inorgànic
de milfulles

En el Pol Sud de la Lluna hi ha glaç
A la revista Science es publiquen les observacions dels
instruments incorporats a les naus espacials Chardrayaan-1
(India , NASA), Cassini (NASA, ESA) i EPOXI (NASA) que
confirmen una absorció infraroja prop dels pols lunars que
corresponen als grups OH. L’aigua detectada és relativament
poca i es troba a latituds polars.
El dia 9 d’octubre la NASA  va impactar dos artefactes en el
cràter Cabeus A, prop  del Pol Sud. El primer impacte va ser
el motor del coet Centaurus, de 2.250 kg de pes i a una
velocitat de 9.010 km/h, que  elevarà a 10 km d’alçada unes
385 tones de material lunar, que serà analitzat pels sensor
de la sonda LCROSS (Lunar Crater Observation and Sensing
Satellite) que travessarà el núvol de pols i que es sacrificarà
en un segon impacte uns minuts després. Se suposa que
l’anàlisi d’aquest pols lunar confirmarà l’existència d’aigua
a la Lluna. Per a més informació:
http://www.nasa.gov/mission_pages/LCROSS/main/index.html

Investigadors del Departament de Química Orgànica de la Universitat
Autònoma de Madrid (UAM) han creat un material sòlid, fosfat de
zirconi, amb una estructura similar a un pastís de milfulles. La “crema”
entre les capes es produeix per una substitució d’anions fosfat  per
grups donadors i grups acceptors d’electrons que s’activen amb la
llum solar, i que actuen com a cèl·lules fotovoltaiques.  Per a més
informació veugeu Physical Chemistry Chemical Physics (Phys Chem
Chem Phys. (2009). 11(16):2922-7)

Comparació entre un pastís milfulles i un fosfat de zirconi.

El Nobel de Química 2009 premia l’estudi de l’estructura
dels  ribosomes
Venkatraman Ramakrishnan (1952, India) professor de la Universitat
de Cambridge (Regne Unit), Thomas A. Steitz (1940, EEUU) professor
de la Universitat de Yale (EE UU) i  Ada E. Yonath (1939, Israel)
investigadora de l'Institut Weizmann (Israel) aconseguiren, utilitzant
la tècnica de la cristal·lografia de raigs X, conèixer en tres dimensions
l’estructura del ribosoma, i explicar com funciona el mecanisme de
traducció del codi genètic, transportat per l’ARN, en la síntesi de les
proteïnes. Aquest coneixement a nivell molecular del ribosoma ha
permès deduir el comportament d’antibiòtics que inhibeixen la funció
del ribosoma a les bactèries.

Venkatraman Ramakrishnan, Ada E. Yonath i Thomas A. Steitz.

Imatges en infraroig facilitades per la sonda índia
Chandrayaan-1.

Els nanotubs de carboni passiven els tancs de
combustible
Els nous materials fabricats amb nanotubs de carboni estan introduint-
se en tot els camps, ja que milloren la resistència mecànica, tenen
una bona conductivitat elèctrica i són materials lleugers i s’utilitzen
en la construcció de noves peces de plàstic i de metalls. És destacable
el nou aliatge amb l’alumini capaç de donar-li una tenacitat semblant
a l’acer. Una de les seves darreres aplicacions són la disminució del
risc d’explosió dels tancs de combustible. Les esferes buides SAFEBALL,
construïdes amb nanotubs afegits al plàstic, omplen el tanc, ocupen
només un 8,5 % del seu volum i garanteixen una seguretat front al risc
d’explosions, ja que estabilitzen el líquid i eviten el tomb del vehicle.

SAFEBALL, esferes buides fabricades amb Baytubes (Bayer)

III Jornades sobre l’Ensenyament de la Química
Entre els dies 1 i 4 d’octubre han tengut lloc a València
aquestes jornades, que  amb el títol “Química per a un món
sostenible”, són continuació de les que vàrem organitzar
l’any 2005 a Mallorca i posteriorment es varen desenvolupar
l’any 2007 a Múrcia.
Durant aquests dies més d’un centenar de docents de química
de tot l’Estat, tant d’àmbit d’educació secundària com
d’universitat, varen tenir l’oportunitat de participar en la
presentació de nombroses comunicacions i ponències que
mostraren les pricipals novetats sobre l’estat de l’ensenyament
de la nostra matèria.
És de preveure que aquest punt de trobada i intercanvi
d’experiències didàctiques tindrà continuació d’aquí dos anys.
El lloc s’haurà de decidir per l’Associació Nacional de Químics
en funció de les propostes rebudes.

Ponència del sr. Joan Frau sobre el nou Grau de Química
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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 + Química e Industria

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 previstes

ATENCIÓ, HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC:

De dilluns a dijous de 10 h a 13,30 h i de 16,30
a 20 h.

El dia d'atenció al públic de la Junta de govern
és, com de costum, el dilluns de 17,30 a 20 h.

HORARI D'ESTIU
Juliol: De dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Agost: tancat per vacances

Tel: 971 775373  Fax: 971 775372

BIBLIOTECA DEL COL·LEGI

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

Experiments d’Educació Ambiental per a l’Educació Secundària
Durada: 20 hores
Dates: del 5 a l’11 de novembre de 2009
Dirigit a: professorat d’Educació Secundària d’àrees experimentals i en general persones interessades
en la matèria.
S’han sol·licitat els crèdits de formació del professorat de la Conselleria d’Educació i Cultura.

Prevenció de riscs laborals. Nivell bàsic
Durada: 30 hores
Dates: desembre 2009
Dirigit a: professionals que requereixin aquest curs de formació i en general persones interessades en
la matèria

Obtenció d’energia  a partir de residus
Durada: 10 hores
Dates previstes: gener 2010
Dirigit a: professionals relacionats amb el sector mediambiental (químics, bioquímics, biòlegs, enginyers,
etc.) i en general persones interessades en la matèria.

Química agrícola i ambiental del sòl
Durada: 20 hores
Dates previstes: febrer 2010
Dirigit a: professionals relacionats amb el sector agrícola i mediambiental (químics, bioquímics, biòlegs,
enginyers, tècnics, etc.) i en general persones interessades en la matèria.

Per a més informació sobre les activitats de formació organitzades pel Col·legi Oficial de Químics de
les Illes Balears podeu consultar l’apartat d’activitats de la nostra web: http://www.quimibal.org

Durant el mes de maig el Col·legi Oficial de Químics va organitzar l’activitat de formació “Sòls contaminats”
de 10 hores, dirigida a llicenciats en procés de preparar proves tècniques d’accés a l’Administració, als
professionals responsables de la gestió de qualitat i medi ambient, tècnics en medi ambient, així com
a llicenciats i estudiants en àrees de ciències interessats en la matèria. Aquest curs va ésser impartit
per Mª Teresa Oms, assessora ambiental  i professora associada del Departament de Química de la UIB.
Curs convalidat per la UIB amb 1 crèdit de lliure elecció.

Al mes de juny va tenir lloc el curs “Per al manteniment higiènic i sanitari d’instal·lacions de risc front
a la legionel·la” de 25 hores, enfocat als professionals responsables d’operacions de manteniment higiènic
i sanitari de instal·lacions de risc i personal de laboratoris que realitzin controls sanitaris. També anava
adreçat a titulats i estudiants de Química i Bioquímica i altres titulacions de l’àrea de les Ciències de
la Salut. Va comptar amb els següents ponents: Miquel Estrades, químic i cap de laboratori de Microbiologia
de l’Ajuntament de Palma i Felip Munar, enginyer industrial. Curs homologat per la Conselleria de Salut
i Consum.

Entre els dies 13 i 28 d’octubre el Col·legi de Químics ha organitzat dos cursos de formació relacionats
amb la plataforma de formació Moodle, subvencionats pel Pla Avanza.  Per al seu desenvolupament hem
contat amb la col·laboració com a professorat de Bartomeu Bonet, professor de l’IES Berenguer d’Anoia
i coordinador del programa Xarxipèlag, i d’Antoni Salvà, professor de l’IES Binissalem.

El primer curs, amb el títol “Iniciació al programa Moodle per a l’ensenyament a través d’Internet “ i
10 hores de duració, pretenia donar a conèixer els requisits bàsics (programari necessari...) de funcionament
del Moodle com a alumnes i adquirir els coneixements bàsics necessaris per poder seguir un curs de
Moodle.  El segon, “Desenvolupament d’activitats formatives amb el programa Moodle”, de 15 hores,
tenia com a objectiu difondre els avantatges i les moltes possibilitats que ofereix el Moodle per crear
un complement virtual per als cursos de formació així com adquirir els coneixements bàsics necessaris
per poder crear un curs amb un nivell de continguts acceptable que permeti la seva aplicació.

 Departament de  Formació

Ambdós cursos han tengut molt bona acollida i s’han omplert
completament, amb la participació simultània d’algun
col·legiat de les altres illes. Esperam que això suposi una
primera passa i que en un futur es pugui oferir una formació
a distància que faciliti la participació dels nostres professionals.

Pàgina Moodle del Col·legi de Químics
(http://moodle.quimibal.org)




