
 

Aquelles persones que no hagin obtingut el màxim d’hores de formació podran realitzar, en  
un termini de deu dies naturals des de la publicació del catàleg de cursos amb places vacants,  
una extensió de sol·licitud de cursos. 

 
 

EXTENSIÓ DEL TERMINI DE SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ  
(SEGONA CONVOCATÒRIA DE RESULTES)  

 
 PLA DE FORMACIÓ 2009-2010. ANY 2010 

 
 
 

DADES PERSONALS 
 

Primer cognom 
 
 

Segon cognom Nom 

DNI 
 

Telèfon  
a la UIB 

Telèfon  
particular 

Adreça 
 
 

E-mail Data de naixement 

 
 
 
 
DADES PROFESSIONALS 
 
 
 
PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 

Lloc de treball Categoria Situació administrativa 
  

 
Nivell de 
destinació 

• cossos docents 
• contractat 
• interí 
 

• fix 
• interí 
• contractat 
 
 

• AQUIB 
• FUEIB 
• FuGUIB 
 

Àrea de gestió 
 

 

 Unitat/Servei 
 
Edifici 

 
(Continua 
darrere) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Termini d’inscripció: fins el dia 3 d’agost de 2010 

 
 
 
 
DEMANA SER ADMÈS/ESA AL CURS O ALS CURSOS  
(per ordre de prioritat): 
 
 
 

Ordre de 
prioritat 

Codi Curs Destinataris Durad
a 

Dates Horari Places 
vacants 

 

EP1000102 

Gestió de 
recursos humans 
per 
competències. 
L'entrevista 
d'avaluació  

PAS amb nivell 
de responsabilitat 
igual o superior 
al nivell 22 

14 Pendents Pendents 25 

 

EP1000203 

Avaluació per 
competències 

PAS amb nivell 
de responsabilitat 
igual o inferior al 
nivell 21 

2 Pendents Pendents 11 

 

EP1020101 

El règim jurídic 
del professorat 
universitari 
contractat 

PAS  10 Del 18 al 29 
d'octubre 

De 8 a 9 h 17 

 

EP1070101 

Creació i 
direcció d'equips 
d'alt rendiment 

PAS amb nivell 
de responsabilitat 
igual o superior 
al nivell 23 

9 Dies 28, 29 
i 30 de 

setembre 

De 16 a 19 h  14 

 

EP1090201 

Protocol i 
cerimonial 
universitari PAS  

10 Del 25 al 29 
d'octubre 

De 13 a 15 h 7 

 

EP1090402 

El sistema de 
garantia interna 
de qualitat de la 
UIB (SGIQ) 

PAS relacionat 
amb les 
titulacions 

4 Dies 13 i 14 
d'octubre 

De 13 a 15 h  5   

 

EP1090503 

Curs informatiu 
sobre aplicacions 
de suport a 
l'alumnat 
(cronogrames, 
guies docents…) 

PAS  6 Del 2 al 9 
de 

novembre 

De 8 a 9 h 12 

 

EP1090602 

L’adaptació de la 
UIB a l’espai 
europeu 
d’educació 
superior 

PAS 8 Del 18 al 21 
d'octubre 

De 13 a 15 h 11 

 

GP2000101 

Tècniques de 
motivació 
d'equips 

PAS amb nivell 
de responsabilitat 
igual o superior 
al nivell 22 

12 Del 4 al 15 
d'octubre 

 De 16 a 18 h 7 

 

GP2000301 

Com es treballa 
en equip II  

PAS amb nivell 
de responsabilitat 
igual o inferior al 
nivell 21 i el 
prerrequisit 
d’haver assistit al 
primer nivell del 
curs 

10 Dies 3, 5, 8, 
10 i 12 de 
novembre 

De 16 a 18 h   18  



 

GP2000401 

Socorrisme 
laboral i primers 
auxilis 

PAS i PDI 4 Dia 11 de 
novembre 

De 16 a 20 h 2 

 

GP2000502 

Assetjament 
laboral: protocol 
d'actuació 

PAS i PDI 2 Dia 18 de 
novembre 

De 16 a 18 h 1 

 

GP2001101 

Introducció al 
model europeu 
de qualitat 
(FQM) 

PAS i PDI 10 Dies 21, 26 
i 28 

d'octubre i 
2 i 4 de 

novembre 

De 16 a 18 h 16  

 

GP2001801 

Microsoft 
PowerPoint 

PAS i PDI que 
han de fer 
presentacions 

10 Del 20 al 24 
de setembre 

De 16 a 18 h 15 

 
Càrrega lectiva total: ........... hores 

 
 
 
 
 
Palma, ........ d ..................... de 2010 
 
Firma, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servei de Recursos Humans. Son Lledó. 



En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 
us informam que les dades recollides a la vostra sol·licitud seran incloses en diversos fitxers gestionats per la UIB, la 
finalitat dels quals és gestionar el Pla de formació de la UIB. Les dades sol·licitades són necessàries per complir amb 
l’esmentada finalitat i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la. 

La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició quant a les dades facilitades, per exercir els quals us heu d’adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, 
Secretaria General, a l’atenció del responsable de seguretat, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De 
la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la 
finalitat dels fitxers. 

 


