
Pla de formació 2012 de la Universitat de les Illes Balears

Us comunic que en data 17 de novembre de 2011 la Comissió de formació va aprovar el Pla de 
formació de l’any 2012, que afecta tot el personal de la Universitat (PDI i PAS). Podeu consultar 
a la web de la UIB tota la informació: formació específica per a PAS, formació general per a 
PAS i PDI i formació específica per a PDI.

Per a l’any  2012,  atesa  l’actual  situació  econòmica,  el  pressupost  assignat  a  la  partida 
pressupostària de formació s’ha rebaixat, per tant, s’han introduït canvis substancials en el 
Pla de formació. 

Les principals mesures introduïdes són les que a continuació es detallen:

- La formació s’impartirà en horari d’horabaixa <Modificació de la normativa del Pla 
de formació de la UIB (aprovat per la Comissió de Formació de 17 de novembre de 
2011)>

- Reducció de l’oferta formativa, com a conseqüència de la reducció del pressupost de 
formació.

- Formació en línia, per tal de facilitar la conciliació laboral i familiar, s’ofereixen dos 
cursos en línia, els quals s’han de realitzar sempre en horari d’horabaixa.

- Mòdul 3. Idiomes:

o Anglès: per a l’any 2012 s’han anul·lat,  com a mesura provisional,  els  cursos 
d’anglès.  Us recordam que disposau de <l'aula d'autoaprenentatge d'anglès> per 
seguir la vostra formació.

o Català: per a l’any 2012 el Servei Lingüístic i el Servei de Recursos Humans han 
fet un esforç per poder oferir cursos de diferents nivells i horaris. Per aquest motiu 
el PAS que vulgui fer català s’ha d’inscriure als cursos dins el termini  i en la 
forma escaient al Servei Lingüístic. Aquests cursos seran gratuïts i s’han de fer 
fora  de  l’horari  laboral.  en  trobareu  tota  la  informació  a  l’adreça  següent: 
<http://slg.uib.cat/formcursllengcat/> 

Podeu consultar el nou Pla de formació de l’any 2012 a la pàgina web del Servei de Recursos 
Humans: http://www.uib.es/serveis/rrhh/formacio/. 

Us  recordam  que,  per  fer  les  sol·licituds  electrònicament  dels  cursos  del  Pla  de  formació 
gestionat pel Servei de Recursos Humans, heu d’entrar a UIBdigital - Gestió i serveis - Tràmits - 
Sol·licituds disponibles. El termini per fer les sol·licituds serà fins al dia 15 de gener.

Per aclarir dubtes, podeu telefonar a les extensions 31 01 i 97 17, o escriure a l’adreça electrònica 
<pla.formació@uib.es>.

Rebeu una salutació atenta.

Palma, 21 de desembre de 2011

La cap del Servei de Recursos Humans,

Margalida Torrens

Srs. membres del PAS i PDI d'aquesta universitat.
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