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Ja és aquí l’Any de la Química
Ja ha arribat!! Després de molts de preparatius ja tenim aquí el nostre any i que, entre
tots, hem d’aconseguir que sigui el que serveixi perquè la nostra ciència pugui mostrar
la seva vertadera imatge i ser vista per tota la societat com la principal responsable de
l’actual qualitat de vida de què gaudim.

El comitè organitzador d’aquest esdeveniment a nivell de les Illes resta integrat, a més
pel Col·legi i l’Associació de Químics, pel Departament de Química de la UIB. Entre tots
hem preparat amb molta il·lusió un conjunt d’actes que pretenem que serveixin per a
aconseguir els objectius prevists.

A l’edifici Sa Riera de la UIB estarà penjada durant tot l’any una pancarta que recordarà
la fita a tos els que passin per les avingudes de Palma. S’ha editat un calendari del 2011
amb les fotografies guanyadores del concurs FOTOQUÍMICA, convocat a l’efecte.  S’està
construint un model estructural tridimensional en ferro de grans dimensions que s’exposarà
de manera itinerant a les diferents illes. Es vol elaborar també una taula periòdica
participativa amb un concurs adreçat a tots els centres educatius d’Educació Secundària
i que quedarà instal·lada de manera definitiva a l’edifici Mateu Orfila de la UIB.

També es realitzarà una Jornada-Fòrum de trobada entre empreses de sectors relacionats
amb la química (alimentari, mediambient, salut, etc.), investigadors i organitzacions
professionals per a aconseguir un millor coneixement mutu. Volem dur a terme altres
activitats com un cicle de conferències, una Fira de la Química, editar un llibre sobre
les olimpíades de Química... Com veureu són moltes coses per a les quals, en uns
moments difícils de crisi econòmica en què ens trobam, no és fàcil trobar financiació.
Per això no podem deixar d’agrair el suport trobat, des del primer moment per part del
Govern de les Illes Balears, a través de la seva Direcció General d’RDI, d’entitats com
la UIB o l’Obra Social de Caixa de Balears “Sa Nostra” i d’empreses com TIRME, que
permetran fer realitat l’Any de la Química de les Illes Balears.

Només em queda esperar la vostra implicació i que animeu a participar-hi  tots els
vostres amics i coneguts per a aconseguir la màxima difusió possible.

Enrique Gómez Benito de Valle
Degà del Col·legi de Químics
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ESTABILITZACIO DEL COLOR DELS VINS AMB
MANTONEGRO
Per Pep M. Natta

En el món del vi, els consumidors són cada cop més entesos i
molt més exigents amb el que beuen, es fixen en el seu color i
el consideren ja com un paràmetre de qualitat. Per aquest
motiu, la majoria de bodeguers fan productes més pigmentats
i amb més persistència de color.

A Mallorca, la varietat autòctona de raïm mantonegro és utilitzada
com a ingredient bàsic en els vins emparats per la denominació
d’origen Binissalem Mallorca, i té la propietat de fer vins amb
una intensitat de color no gaire persistent. Aquesta “poca”
estabilitat en el color està relacionada amb la quantitat de
tanins que té aquesta varietat de raïm; cert tipus de tanins són
els que es complexen amb els antocians que te el raïm allargant
així el seu “temps de vida”.

A la campanya 2009-2010 el laboratori central d’ANTONIO NADAL
i el CELLER TIANNA NEGRE varen col·laborar amb les empreses
enològiques LAFFORT i CAROPS en un estudi que pretenia trobar
una barreja de polifenols que fos capaç d’estabilitzar el color
dels nostres vins.

En aquest treball es varen realitzar experiències de vinificació
al laboratori i a escala industrial (vinificacions de 14.000 litres)
amb diferents tanins i temps de maceració postfermentativa,
i es varen avaluar tots els paràmetres implicats en la qualitat.
Cal destacar els resultats obtinguts a la intensitat colorant i a
l’índex de polifenols totals en una de les proves.
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Tenint en compte els resultats obtinguts, en la campaya
2010-2011 CELLER TIANNA NEGRE ha decidit utilitzat aquests
tanins en les seves vinificacions de mantonegro i l’empresa
LAFFORT començarà a comercialitzar aquest producte.
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Reunió informativa entre representants del Col·legi i de la nova Mutualitat

Pàgina d'accès a la finestreta única

Finestreta única química

Com a resultat de l’aplicació de la llei 25/2009 de 22 de
desembre, el passat 27 de desembre de 2009, a l’Estat espanyol
va entrar en vigor la transposició de la “anomenada” Directiva
de Serveis a l’ordenament jurídic espanyol. Aquest fet ha
comportat que els col·legis professionals hagin de crear les
seves corresponents finestretes úniques per tal d’adaptar-se
a les noves necessitats.

En el nostre cas, la finestreta única química és un sistema
d’informació, que permetrà la consulta de tots els tràmits
necessaris per a l’establiment d’activitats de serveis dels
col·legis de químics. Així mateix possibilita la realització dels
tràmits electrònicament i distribuir-los als responsables dels
mateixos.

En aquest moment ja es troba en funcionament tant la finestreta
única del Consell General de Col·legis de Químics d’Espanya
(www.vuquimicos.org) com la del nostre Col·legi
(http://illesbalears.vuquimicos.org). En aquest nou servei hi
ha una entrada oberta a tothom i una àrea restringida per a
col·legiats que podeu visitar amb el codi d’usuari i contrasenya
que rebreu.

Esperam que la visiteu i els vostres suggeriments!!

Recursos legals

El Col·legi de Químics, complint la seva obligació de defensa
dels interessos i atribucions professionals dels seus col·legiats,
recentment ha presentat diversos recursos en relació a la no
admissió de la titulació química per a diferents places de tècnic
de medi ambient en diferents administracions de les illes.

En el BOIB de 29 de gener de 2009, l’Ajuntament de Palma va
convocar oposició per cobrir tres places de tècnic superior de
Medi Ambient. Atès que les titulacions admeses eren les de
Biologia, Bioquímica, Ciències Ambientals, Ciències de la Mar,
Ciències Geològiques, Física i Geografia i que no figurava la
de Química, la Junta de Govern del Col·legi acordà, desprès
de que no varen ser admeses les nostres al·legacions, presentar
el corresponent recurs contenciós-administratiu. El passat 2
de novembre es va realitzar el judici en el Jutjat Contenciós-
administratiu núm. 2 de Palma i la posterior sentència acordà
no admetre el nostre recurs. Una vegada analitzada la mateixa
i fetes les corresponents consultes al nostre assessor jurídic,
el Col·legi ha presentat recurs d’apel·lació per no estar d’acord
ja que el titulat químic té, en funció del seu currículum
acadèmic, entre les seves atribucions professionals la de tècnic
de Medi Ambient.

Per altra part, posteriorment han sortit convocatòries d’altres
places de tècnic de Medi Ambient de la Mancomunitat del
Raiguer (3/11/2010), de l’Ajuntament de Manacor (16/12/2010)
i del Consell d’Eivissa (30/10/2010). Atès que en cap dels tres
casos tampoc s’admet la titulació de químic, el Col·legi de
Químics, amb el suport del nostre assessor jurídic, ha presentat
les corresponents al·legacions sol·licitant la modificació de les
bases. Esperam que en aquests casos siguin acceptades.

Us mantindrem informats.

Mutualitat

El passat dimarts 18 de gener, una representació del nostre Col·legi
formada pel nostre degà Enrique Gómez i Miquel Palou, va rebre
una delegació de la nova Mutualitat que ha resultat de la fusió entre
la dels arquitectes i la dels químics.

Aquesta nova entitat, que continuarà gaudint de la condició
d’alternativa a la Seguretat Social, oferirà als nostres col·legiats
mutualistes un ventall de serveis molt més ampli del que disposaven
fins ara.

Properament cada mutualista rebrà, de forma individual, informació
detallada sobre tot aquest procés de fusió i sobre els avantatges
que ens reportarà.
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Dia de la Química 2010

Conferència del Sr. Pere Castells

Conferència sobre biotecnologia Companys que varen rebre les insígnies de plata als 25 anys

GENER 2011. PÀGINA SET

L’Associació de Químics de les Illes Balears ha organitzat un any
més el Dia de la Química, en el marc de la Setmana de la Ciència
i Tecnologia SCT-2010, i amb el suport de la Conselleria d’Innovació,
Interior i Justícia (Direcció General d'R+D+I) del Govern de les Illes
Balears. Aquesta activitat vol potenciar la cultura científica de la
societat de les nostres illes i donar a conèixer l’estreta relació de
la química amb diferents aspectes de la nostra vida quotidiana.

En primer lloc el Sr. Pere Castells, responsable de recerca
gastronòmica i científica de El Bullitaller, va dur a terme els dies
5 i 6 de novembre a Eivissa i Maó, respectivament, una interessant
conferència-taller amb el títol “Cienciar cuina, un camí per
descobrir”. Aquesta activitat, que es va desenvolupar a la sala
d’actes de la seu universitària d’Eivissa i també a l’IES Joan Ramis
i Ramis de Maó,  va tenir una excel·lent acollida per part dels
assistents.

Uns dies més tard, el 8 de novembre, alumnes de batxillerat de
distints centres públics, privats i concertats i  públic en general
varen poder gaudir al Centre de Cultura “Sa Nostra” de Palma de
la conferència “La biotecnologia a les Illes Balears”,impartida pel
nostre col·legiat i doctor en ciències químiques senyor Joan Perelló.

El Dr. Perelló explicà de forma molt didàctica a tots els presents
a l’auditori, els entrebancs pels quals hagué de passar des que
finalitzà la seva tesi doctoral fins a la constitució de l’empresa
de biotecnologia de la qual actualment és el director. Tanmateix,
va exposar les aplicacions principals que aquesta branca de la
ciència ofereix a la societat. Al torn de preguntes, el nostre
company contestà de forma molt animada les distintes
intervencions que feren alguns dels assistents. Cal destacar la
importància que el conferenciant atorga al coneixement de
l’anglès per tal d’obrir-se camí dins qualsevol àmbit del món
laboral relacionat amb l’R+D+I.

Finalment, el 10 de novembre, a les 19,30 h, i en el marc de la
celebració institucional del Dia de la Química, el Dr. Carlos
Negro, president del Foro Química y Sociedad, va impartir al
Teatre Municipal de Palma la conferència “Química i societat
2011”. Durant l’acte es va fer el lliurament de les insígnies de
plata als col·legiats amb vint-i-cinc anys de professió -enguany
Tomàs Balaguer, Vicenç Heredero, Francisca Mas, Josep Miquel
Pons i M. Antònia Rado-  i el lliurament del premi Sant Albert
al millor treball d’investigació, que va recaure en la senyora
Jessica Avivar Cerezo.

Mesa presidencial acte institucional Dia de la Química
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Pancarta de l'Any de la Química que restarà exposada tot l'any a
l'Edifici Sa Riera de la UIB

Assistència a la inauguració de l'Any de la Química a Barcelona

L'Any Internacional de la Química (AIQ) va començar fa unes setmanes
i a tot arreu trobam actes commemoratius, que se celebren ara o que
s'anuncien per als propers mesos. A l'àmbit internacional, la web www.
chemistry2011.org recull les activitats mundials més rellevants i a
l'àmbit nacional  recull informació de les activitats programades a les
distintes comunitats de l'Estat espanyol.

A les Balears, el Comitè Organitzador de les Activitats de l'AIQ està
organitzant també un conjunt d'activitats que pretén ser el reflex del
lema elegit per la UNESCO “Chemistry: our life, our future” i contribuir
a incrementar l'apreciació pública de la Química com a eina fonamental
per a satisfer les necessitats de la societat, a promoure l'interès dels
joves per la Química i a generar entusiasme pel futur creatiu de la
Química.

En aquest sentit, la primera actuació del comitè, ja en el 2010, va ser
posar en marxa una pàgina web (), en el domini de la UIB, mantinguda
pels alumnes de postgrau Marta Torres i Carlos Palomino, que serveix
de mitjà d'informació general sobre les activitats de l'AIQ i de plataforma
de comunicació entre els professors, alumnes i públic en general
interessat en el tema de la química, la seva promoció i difusió.

També, durant el 2010, es va convocar el concurs fotogràfic
“Fotoquímica”, al qual es presentaren una cinquantena de treballs els
primers premis del qual formen part del calendari temàtic de 2011 que
es va començar a distribuir a l'Acte de Celebració del Dia de la Química
2010 i que ha tengut un considerable èxit, tenint en compte les
nombroses sol·licituds d'exemplars que arriben des de diferents indrets
de la CAIB.

L'arribada del 2011 s'ha celebrat amb la col·locació d'una pancarta
commemorativa situada a la façana de l'Edifici de la Riera de la UIB de
Palma. La pancarta ha estat dissenyada per Jaume Falconer i pot veure's
des del Passeig de Mallorca i des de l'Avinguda de Portugal.

Actualment el comitè treballa en l'organització d'un conjunt
d'esdeveniments, que resumim a continuació i que ben aviat seran una
realitat:

· Escultura gegant de l'estructura molecular del diamant. Durant el
2011 es pretén que sigui itinerant per diversos punts de les Illes i que
finalment quedi instal·lada en el Campus de la UIB.

· Taula Periòdica tridimensional. Ha de ser un treball de col·laboració
amb els centres d'educació secundària de la CAIB.

· Llibre sobre les “Olimpíades de Química a les Illes Balears”

· Cicle de conferències. El comitè organitzarà durant els propers mesos
amb el Club Diario de Mallorca una sèrie de conferències sobre els
avanços de la química i el seu impacte en la societat.

· I Trobada de Professionals, Universitat i Empreses de sectors afins
a la Química. Foroquim_IB. Es treballa activament per a l'organització
d'aquesta trobada de sectors relacionats amb la química de l'àmbit de
les Illes Balears. Aquesta serà una bona oportunitat per a conèixer les
necessitats dels empleats del sector quant a formació i qualificació
dels futurs professionals que forma la universitat.

Any Internacional de la Química
Josefa Donoso
Comitè Organitzador AIQ Illes Balears
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Any Internacional de la Química

(continuació)
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SOPAR DE SANT ALBERT

El passat 12 de novembre tingué lloc a un restaurant del Passeig
marítim de Palma, el tradicional sopar de Sant Albert que cada any
organitza el nostre Col·legi. Al sopar assistiren companys i companyes
de distintes promocions de la nostra Facultat de ciències i es realitzaren
distints comentaris sobre la qüestió de quina fou en realitat la primera
de totes. El fet és que la nostra facultat orgànicament va pertànyer
a la Universitat Autònoma de Barcelona fins l’any 1978, en què fou
creada la nostra Universitat de les Illes Balears. Per això, els químics
de la promoció 1972-77, la primera sortida de la facultat, tenen el
títol de la UAB, mentre que els de la promoció 1974-79 són els primers
que tenen el títol expedit per la UIB. Curiositats administratives.

El sopar va transcórrer dins un ambient de màxima cordialitat, on els
presents tenguérem oportunitat d’intercanviar comentaris sobre el
desenvolupament de les respectives activitats laborals.

XXIV Olimpíada de Química a les Illes Balears

Un any més arriba l’Olimpíada de Química que es desenvoluparà el
proper 22 de febrer. La fase nacional tindrà lloc durant el mes d’abril
a València, la fase internacional es durà a terme del 21 al 30 de juliol
a Ankara (Turquia) i la iberoamericana durant el mes d’octubre.

Les proves es realitzaran al matí, a Mallorca a l’Edifici Mateu Orfila
del Campus, a Menorca a Can Salord (Alaior) i a Eivissa i Formentera
a l’Extensió Universitària de la UIB d’Eivissa. Després, el Departament
de Química de la Universitat de les Illes Balears oferirà, un cop acabat
l'examen, un berenar a tots els participants i al professorat
acompanyant, i a continuació organitzarà unes activitats divulgatives.
La inscripció es realitzarà a través d’Internet en el web
www.uib.es/olimpiades. Tota la informació referent a l’Olimpíada la
podeu trobar al nostre web www.quimibal.org/ACT_OlimpiadaQuimica.aspx.

Aprofitam també per anunciar que, atès la bona acollida de les
anteriors convocatòries, enguany continuarem amb l’organització de
la Miniolimpíada de Física i Química que es realitzarà, igual que anys
anteriors, el mes de maig. Us en mantindrem informats.

Per una altra banda, l'entusiasme de companys de Menorca i
Eivissa està promovent activitats de divulgació de la química
entre els seus alumnes de secundària, de manera que els motiva
per tal que, a la vegada, siguin ells els que realitzin experiments
i divulguinla ciència química entre els alumnes de primària. A
Mallorca, també alguns professors treballen per implicar l'alumnat
en la realització de demostracions i exposicions sobre els
beneficis socials de la química.

Finalment, us recordam que se celebrarà la X Fira de la Ciència
organitzada per la Direcció General de Recerca, Desenvolupament
Tecnològic i Innovació, els dies 7, 8 i 9 d'abril. La fira té la
Química com a motiu temàtic.

Cap d'aquestes activitats i altres de pendents de concretar
serien possibles sense l'entusiasme dels membres del Comitè
Organitzador i sense el suport de les empreses patrocinadores
entre les quals cal destacar especialment TIRME, SA NOSTRA i
la Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia i, sense cap dubte,
tot hauria estat més difícil si no haguessin format part del
Comitè d'Honor el Sr. President, Francesc Antich; la Sra. Rectora
de la UIB, Montserrat Casas; la Sra. Presidenta del Consell de
Mallorca, Francina Armengol; la Sra Batlessa de Palma, Aina
Calvo, i els consellers i conselleres d'Innovació, Interior i Justícia,
de Medi Ambient i Mobilitat, d'Educació i Cultura i de Salut i
Consum del Govern Balear. El seu nom ha obert moltes portes
i ha facilitat molts contactes a les persones que organitzen
aquests actes.

Acte de presentació Any de la Química al Teatre Municipal de Palma
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EXCURSIÓ A ALBARCA FIXA TÈCNICA

Propera excursió (amb gastronomia inclosa)

El passat 23 d’octubre, un dissabte, el Col·legi organitzà la primera
de les excursions que a partir d’ara es pretenen proposar cada trimestre
amb la finalitat de fomentar l’existència d’un espai d’oci i de temps
lliure que pugui ser aprofitat per l’intercanvi entre els nostres col·legiats
i col·legiades.  En aquesta ocasió l’itinerari escollit fou el que trancorr,
pel Parc natural de Llevant, des de Cala Torta fins a s’Arenalet
d’Aubarca.

A les 9:30 del matí sortírem –compartint els cotxes- de la seu del
Col·legi,  carrer de Josep Rover Motta, 6. Després d’una horeta de
camí arribàrem a Ses Pesqueres, camp de futbol d’Artà, on ens esperava
la resta del contingent apuntat a l’excursió. Vint minutets més de
trajecte fins a Cala Estreta des d’on iniciàrem l’eixida (veure la fitxa
tècnica).

Cal esmentar que la climatologia que tenguérem fou la més idònia
per fer el recorregut que, entre l’anada i la tornada, té una durada
d’unes cinc hores. Destacar l’extraordinària vista de la qual es pot
gaudir durant tot l’itinerari que transcorr vorera mar i, sobretot, el
“capfico” del qual pogueren disfrutar els més agosarats a un lloc
idíl·lic com és Albarca, perquè en dies de bona mar les platges per
on transcorr la passejada  no tenen absolutament res que envejar a
les de qualsevol altra indret.

Des d’aquestes pàgines vos animam a participar a la propera excursió
a Sa Foradada, amb un arrosset brut inclòs a S’Hostal Can Marió de
Valldemossa, prevista en principi per dia 19 de febrer. Vos mantendrem
informats dels detalls als vostres correus.

Temps de caminar: 1 hora fins Aubarca i 1,5 més fins a Sa
Font Celada.

Grau de dificultat: Fàcil.

Distancia de Palma: 1 hora fins Artà, 20 minuts més a Cala
Torta.

Recomanacions: Dur aigua abundant i el dinar, sobretot si
fa calor, portar botes o calçat esportiu de peu gruixut,
portar banyadors i tovallola si fa bon temps i xubasquero
si hi ha núvols.

Quan s’arriba a Cala Estreta, platja de pedres veïna de Cala
Torta, deixarem els cotxes el més prop possible de la cala
depenent de l’estat de la carretera. D’aquí s’inicia la marxa
vora mar per un camí rocaner  fins arribar a Cala es Matzoc,
cala d’arena i algues amb fons blau. Els menys caminadors
poden fer el dia tombats a la platja o a l’ombra dels pins.
La resta segueix camí passant per la Torre d’Aubarca des
d’on hom pot contemplar un del paisatges marins més bonics
de Mallorca. D’aquí amb un poc més d’una hora i sempre
vora mar s’arriba a Sa Font Celada i a s’Arenalet d’Aubarca,
on hi ha un refugi i una zona de picnic on es pot dinar i
recuperar forces. Sobre les 15:30 h és un bon moment per
començar la tornada cap a Cala Estreta on arribarem entre
les 17 i 17:30 h.

Atès la bona acollida de la primera activitat del GEQ (Grup Excursionista i Químic),
s’ha organitzat una propera sortida per al dissabte 19 de febrer a Sa Foradada
(entre Valldemossa i Deià) amb dinaret inclòs a S’Hostal Can Marió de Valldemossa.

Sortirem a les 9 h de Palma. El punt de trobada és davant el Consevatori Superior
de Música (Carrer d'Alfons el Magnànim, 64). Sobre les 9:30 arribarem a Valldemossa.
Abans de començar l’excursió visitarem la possessió de Son Marroig i des d’allà
mateix partirem cap a Sa Foradada. De tornada dinarem, sobre les 14,30 h, a
Valldemossa i baixarem cap a Palma devers les 17 h.

Podeu demanar més informació telefònicament o a través de secretaria@quimibal.org
i fer la inscripció - que inclou la visita a Son Marroig i el dinar- abans del 15 de
febrer. El camí no té cap dificultat i el temps aproximat per realitzar l’anada i la
tornada és de 2,5 h, per tant, podeu venir acompanyats amb els nins si voleu.

Animau-vos-hi!!

Preu de l’excursió: 20 € (25 per als no col·legiats).
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Properes activitats de formació 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 el dimecres de 17,30 a 20 h.

Telèfon i fax: 971 775 372

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.

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

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:

Banc Sabadell
Caixa de Balears “Sa Nostra”
Caja del Mediterráneo (CAM)

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

DARRERES ACTIVITATS DE FORMACIÓ

Química i sostenibilitat

Durada: 15 hores

Dates: març 2011

Dirigit a: professorat d’Educació Secundària i altres titulats superiors interessats en la matèria.

La programació didàctica de Física i Química/Tecnologia (preparació d'oposicions)

Durada: 10 hores

Dates: abril 2011 (si es confirma la convocatòria d’oposicions per a 2011)

Dirigit a: professorat interí d’Educació Secundària i altres titulats superiors interessats en la
preparació d’oposicions per a IES

Entre els passats dies 23 de novembre i 9 de desembre el Col·legi de Químics ha organitzat
el curs de formació “Creació de continguts educatius dins l’entorn del Moodle” de 20 hores
de duració amb una molt bona acollida per part dels seus destinataris. Per al seu
desenvolupament hem comptat amb la col·laboració com a professors de Bartomeu Bonet,
professor de l’IES Berenguer d’Anoia i coordinador del programa Xarxipèlag, i d’Antoni Salvà,
professor de l’IES Binissalem. També volem agrair totes les facilitats donades per l’IES
Berenguer d’Anoia per a la realització de les sessions a una de les seves aules d’informàtica.
Aquesta activitat pretenia donar a conèixer 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 de les eines internes del Moodle que permeten crear un
curs amb un nivell de continguts acceptable. El curs complí els seus objectius, en part gràcies
al bon nivell informàtic general dels participants. Un dels aspectes més nous ha estat la
creació de continguts amb el programa de codi lliure Exelearning i la seva incorporació dins
un curs Moodle. Els participants varen presentar com a treball final un bloc de continguts
creat amb tot el ventall d'eines vistes al curs. Els temes escollits foren molt variats:
l'electromagnetisme, l'evolució, les fraccions, la Taula Periòdica, l'efecte hivernacle, els
plàstics, les funcions, els verins, o la història de l'elaboració del pa.

Departament de Formació




