
Universitat de les Illes Balears

Pla de formació 2013 de la Universitat de les Illes Balears

Us comunic que en data 5 de novembre de 2012 la Comissió de Formació va aprovar el Pla de 
formació de l’any 2013, que afecta tot el personal de la Universitat (PDI i PAS). Podeu consultar 
a la web de la UIB tota la informació: formació per a PAS i PDI i formació específica per a PDI .

Per a l’any 2013, s’han introduït els següents canvis en el Pla de formació: 

- S’incorporen cursos obligatoris per a determinats col·lectius del PAS, segons l’àrea 
de  gestió  en  què  fan  feina.  Aquests  cursos  no  s’han  de  sol·licitar,  els  assignarà 
directament el Servei de Recursos Humans.

- Formació en línia,  per tal  de facilitar  la  conciliació laboral  i  familiar,  s’ha posat  en 
marxa una addenda al conveni que té signat la UIB amb l’EBAP, per poder oferir cursos 
en línia,  els quals s’han de realitzar sempre en horari d’horabaixa.  Està previst  poder 
oferir un curs dins el segon semestre de l’any 2013. 

- Estades formatives, amb la finalitat de donar més difusió al programa ERASMUS de 
mobilitat per a personal d’administració i serveis i al mateix temps reconèixer l’esforç 
del personal que hi participa, s’incorpora al Pla de formació com una acció formativa de 
caràcter pràctic, amb el consegüent reconeixement  d’aquestes estades  com a mèrits  a 
valorar als procediments de provisió de llocs de treball del personal d’administració i 
serveis de  la  UIB.  Per  a  més  informació  podeu  consultar:  estades  formatives  en 
universitats del programa ERASMUS. Aquestes estades s’han de sol·licitar en la forma i 
el temps establerts a la convocatòria del Servei de Relacions Internacionals.

- S’incorpora la Plataforma de Certificació Universitària (CERTIUNI), promoguda 
per  la  Conferència  de  Rectors  de  les  Universitats  Espanyoles  (CRUE).  Aquesta 
plataforma ofereix la possibilitat d’obtenir una acreditació  a tot el PAS que pugui 
estar interessat a acreditar-se en alguna de les proves que ofereix aquesta plataforma. Per 
a més informació podeu consultar:  CERTIUNI (CRUE). Aquestes certificacions també 
seran reconegudes com a mèrits a valorar als procediments de provisió de llocs de treball 
del personal d’administració i serveis de la UIB. S’ha de fer una  preinscripció, el SRH 
comunicarà els dies de les proves amb antelació suficient. 

- Mòdul 3. Idiomes

o Anglès: per a l’any 2013 s’incorpora un curs obligatori d’anglès per a aquelles 
persones que treballen més directament amb alumnes d’intercanvi. 

o Us recordam que disposau de l’aula  d’  autoaprenentatge d’anglès   per seguir la 
vostra formació.

http://rrhh.uib.es/digitalAssets/185/185822_c13.pdf
http://rrhh.uib.es/digitalAssets/220/220176_preins_certiuni.doc
http://www.certiuni-crue.org/contents/certifications/
http://www.uib.cat/MONbilitat/PAS/ERASMUS/ERASMUS-PAS---Visites-formatives.cid182755
http://www.uib.cat/MONbilitat/PAS/ERASMUS/ERASMUS-PAS---Visites-formatives.cid182755
http://www.ice.uib.cat/Formacio/Formacio-per-al-Personal-Docent-i-Investigador/Ofertaformativa2013/
http://rrhh.uib.es/formacio/2013/


o Català: per a l’any 2013 s’ofereixen dos cursos de diferents nivells. El PAS que 
vulgui accedir a aquests cursos de català els ha de sol·licitar per UIBdigital. 

Podeu consultar el nou Pla de formació de l’any 2013 a la pàgina  web del Servei de 
Recursos Humans.

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 és fins al dia 7 de desembre.

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, 23 de novembre de 2012

La cap del Servei de Recursos Humans,

Margalida Torrens

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