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INFORMES DEL PRESIDENT

IP1/23 El dia 22 de març es reuní el plenari del Consell Econòmic. S'hi
prengueren els següents acords:
a) Aprovar les Normes de funcionament del Consell Econòmic.
b) Constituir quatre comissions: Acadèmica, Règim Intern,

Econòmica i Relacions amb la Societat.
c) Aprovar les Normes de permanència dels estudiants a la

Universitat Rovira i Virgili.
d) Nomenar el Sr. Josep M. Freixes com a representant del

Consell Econòmic a la Mesa de contractació de serveis.
e) Aprovar el Mapa d'ensenyaments de la Universitat Rovira i

Virgili.

IP2/23 El Consell Interuniversitari de Catalunya es reuní el dia 29 de març
a la nova seu del Comissionat per a Universitats i Recerca. La
reunió fou extraordinàriament curta. El president del Consell
Interuniversitari de Catalunya donà en primer lloc la benvinguda al
nou director general d'Universitats i a la nova secretària del Consell
Interuniversitari de Catalunya. Insistí en la manca de recursos del
pressupost de 1993 i en la necessitat de reflexionar ja en el
pressupost de 1994. Anuncià la intenció de distribuir una part del
pressupost de 1994 en base a uns mòduls iguals per a totes les
universitats i l'altra part en funció de programes específics. Quant a
inversions, recordà que les peticions rebudes ultrapassen els 150
mil milions de pessetes i que l'Administració té previst aportar-ne
un màxim de 120 mil fins a l'any 2000. Reiterà la necessitat de
prioritzar i manifestà que en última instància ho faria la mateixa
Administració. Es mostrà partidari d'elaborar una nova programació
que prevegi la implementació a mig termini de nous ensenyaments
i la reforma dels actuals. També es referí al nou Pla de recerca per
al quadrienni 1993-96, complementari del Plan nacional i del Pla
de recerca de la Comunitat, aprovat pel Govern de la Generalitat.
Consta de dos àmbits: foment general de la recerca i accions
específiques, i preveu la creació de dues comissions: una
d'Assessorament i Seguiment i l'altra d'Avaluació. Reclamà la
col·laboració de les universitats en el susdit Pla com a veritables
protagonistes de la recerca.

S'hi prengueren els següents acords:
a) Aprovar els nous estudis per al curs 1993-94. Pel que fa a la

nostra universitat s'acordà iniciar els ensenyaments
d'Enginyeria Química, Enginyeria Tècnica en Química
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Industrial, Enginyeria Tècnica en Electrònica Industrial,
Enginyeria Tècnica en Electricitat, Història, Geografia,
Antropologia Social i cultural (2n cicle), Filologia Anglesa,
Filologia Catalana, Filologia Hispànica, Pedagogia, Psicologia i
Fisioteràpia. S'ajornà per motius pressupostaris la
implementado de l'ensenyament d'Enginyeria Tècnica en
Mecànica. El president de la Comissió Gestora demanà que
constés en acta la voluntat d'implementar aquest ensenyament
el curs 1994-95.

b) Informar favorablement la creació de l'Institut de Ciències de
l'Educació de la Universitat de Lleida, l'adscripció de l'Institut de
Física d'Altes Energies a la Universitat Autònoma de Barcelona,
la Normativa d'accés al 2n cicle de Periodisme de la Universitat
Pompeu Fabra i les Normes de permanència de l'alumnat de les
universitats Rovira i Virgili, Pompeu Fabra i de Girona.

IP3/23 Ultra els freqüents contactes personals mantinguts pel president
amb el Comissionat i el director general d'Universitats, el vice-
president d'Economia i Administració s'ha reunit amb aquest últim
en quatre ocasions per tractar diversos temes relacionats sobretot
amb el pressupost per a despeses corrents de l'any 1993. Així
mateix, li trameté un escrit en el qual li palesava l'existència d'una
diferència superior als 300 milions entre la subvenció atorgada i la
que correspondria a la nostra universitat com a resultat de la
integració a la Universitat Rovira i Virgili de diferents centres
dependents de la Universitat de Barcelona i la Universitat
Politècnica de Catalunya i de la implementado de nous
ensenyaments. S'ha acordat estudiar el tema i intentar trobar-hi
una solució. Aquest és el motiu fonamental per què no s'hagi
pogut presentar encara el pressupost definitiu de 1993. Cal dir
que fins a hores d'ara només la Universitat de Girona té aprovat el
pressupost de 1993. No obstant això, han estat ja lliurades als
centres i departaments quantitats a compte del pressupost de
1993 per facilitar-los la compra de béns i serveis necessaris per al
seu funcionament.

IP4/23 El dia 23 de març es reuní la Subcomisión de Humanidades.

S'hi aprovaren diversos plans d'estudis. També s'hi debaté el tema
de les "passarel·les" de l'ensenyament d'Human'rtats cap a altres
ensenyaments de l'àrea de Lletres. S'insistí que cal concebre
l'ensenyament d'Humanitats com un ensenyament amb entitat
pròpia i no com un primer cicle d'altres ensenyaments. A proposta
dels professors Martí i Tusell no s'aprovà la proposta presentada.
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IP5/23 Els dies 14 i 15 d'abril es reuniren la Comisión Académica ¡ el Pleno
del Consejo de Universidades a Las Palmas de Gran Canaria.

S'hi prengueren els següents acords:

a) Aprovar la proposta de suprimir com a requisit per a l'obtenció
del títol la prova de revàlida i el treball de fi de carrera del pia
d'estudis de Graduats Socials de la Universitat Rovira i Virgili.

b) Aprovar el Pla d'estudis de Medicina de la Universitat Rovira i
Virgili.

c) Introduir les següents modificacions en les Proves d'aptitud per
a l'accés a la Universitat:

-Curs 1992-93:

a) Increment del nombre de membres per tribunal a fi que cada
professor no hagi de corregir més de dos-cents exàmens.
b) Nomenament de professors especialistes de cadascuna de
les matèries en cada tribunal.
c) Divulgació dels criteris d'avaluació amb indicació del valor de
cada pregunta.
f) Control dels instituts i col·legis privats amb diferències de més
de dos punts entre la qualificació de les proves i la mitjana de
l'expedient de l'alumne.

- Curs 1993-94: Unificació dels exercicis de comentari de text i de
llengua, però amb doble puntuació.

d) Crear una comissió que elabori criteris fixos per a l'aprovació
dels plans d'estudis.

El ministre d'Educació i Ciència palesà la seva preocupació pel
tema dels plans d'estudis. Fins a hores d'ara se n'han presentat,
homologat i aprovat un 25%. Remarcà els següents problemes:

- Els plans d'estudis de cinc anys s'han d'estructurar en un primer
cicle de tres i un segon cicle de dos, si no és que hi ha veritables
motius que justifiquin fer-ho en un primer de dos anys i un segon
de tres.

- Manca interdisciplinarietat en els plans d'estudis proposats.
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e) Desestimar el projecte de Decret sobre deures, drets i
responsabilitats dels estudiants.

Finalment s'informà que la dissolució anticipada de les Cambres i la
convocatòria d'eleccions generals han motivat que la Llei
d'actualització de la Llei de reforma universitària quedés a mig camí
entre el Senat i el Congrés i no arribés a ésser promulgada. Així,
doncs, si en la propera legislatura es continua veient necessària la
modificació de la Llei de reforma universitària, caldrà inciar
novament tots els tràmits parlamentaris a partir de zero.

IP6/23 Tal com s'havia previst, els dies 19 i 20 de març se celebraren a
Tarragona les primeres jornades de treball d'universitats dels
Països Catalans, amb la presència de les universitats de les Illes
Balears, Girona, Lleida, Perpinyà, Pompeu Fabra i Rovira i Virgili.
En total hi varen participar activament més de vuitanta professors i
membres del personal d'administració de les susdites universitats,
els quals s'agruparen en dotze àrees de treball. A la reunió en què
es posaren en comú les conclusions, es pogué constatar l'interès
de tots els participants per continuar la tasca iniciada i fer realitat el
propvinent curs l'intercanvi de professors i alumnes entre les
universitats signatàries del conveni. A l'acta de signatura del
conveni per part de totes les universitats assistents, amb excepció
de la Pompeu Fabra, hi assistiren el Dr. Josep Laporte i Salas, el
Dr. Ramon Pla i Arxé i el senyor Francesc Cabré i Masdéu. Cal
remarcar que les dates del 19 i 20 de març seran històriques per la
signatura d'un conveni multilateral entre universitats dels Països
Catalans i per al seu futur. Posteriorment ha manifestat la seva
voluntat d'adherir-se al conveni el rector de la Universitat Jaume I
de Castelló, el qual no va poder assistir a la reunió dels dies 19 i 20
de març per problemes interns.

IP7/23 El dia 31 de març el professor Alessandro Pizzorusso, catedràtic
de Dret Constitucional comparat de la Universitat de Pisa i membre
del Consiglio Superiore della Magistratura, impartí, al Saló d'actes
de la Facultat de Ciències Jurídiques, una conferència titulada
Problemes relatius al finançament dels partits polítics a Itàlia. Hi
assistí el vice-president d'Economia i Administració per absència
del president.

El dia 30 de març el president inaugurà la I International
Conference on Mathematical Linguistic, organitzat pel Dr. Carlos
Matin Vide, amb el suport de la CI RIT i de la Dirección General de
Investigación Científica i Técnica del Ministerio de Educación y
Ciencia.
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El mateix dia 30, a la tarda, l'honorable conseller d'Ensenyament
de la Generalitat i el president de la Comissió Gestora de la
Universitat Rovira i Virgili assistiren a la inauguració de les X
Jornades Internacionals d'Universitat i Educació Especial, que se
celebraren els dies 30, 31,1 i 2 d'abril a la Facultat de Ciències de
l'Educació i Psicologia. A l'acte de clausura assistí, en
representació del president, el vice-president d'Economia i
Administració, així com al sopar de germanor del dia 1 d'abriL

El dia 5 d'abril el vice-president d'Economia i Administració assistí
en representació del president a la inauguració de les XXVI
Jornades d'interès psiquiàtric: Emergències de les crisis vitals
humanes, organitzades per l'Institut Pere Mata i el Departament de
Medicina i Cirurgia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
de la Universitat Rovira i Virgili.

Durant la setmana del 19 al 23 d'abril ha tingut lloc a l'Aula Magna
de la Facultat de Lletres un cicle de conferències organitzat per la
Secció d'Història de l'Art del Departament de Geografia, Història i
Filosofia sobre La Historia del Arte en la sociedad actual, en el qual
han participat M Teresa Ocana, directora del Museu Picasso, Juan
José Martín González, catedràtic d'Història de l'Art de la Universitat
de Valladolid, Miquel Tàpies, director de la Fundació Tàpies i fill
d'Antoni Tàpies, Gonzalo Borràs Gualis, professor d'art de la
Universitat de Saragossa, i Marcel Barrachina. A la conferència
impartida per Miquel Tàpies sobre el mecenatge al segle XX assistí
el president de la Comissió Gestora.

El dia 1 d'abril se celebrà al Pavelló Poliesportiu de la Facultat de
Ciències de l'Educació i Psicologia el concert de música rock
contra la sida, la xenofòbia i el racisme.

Sota el títol Primavera a la Universitat, els dies 28 i 30 d'abril
s'estrenà a Tarragona, al Pavelló Poliesportiu de la Facultat de
Ciències de l'Educació i Psicologia, Assemblea Unitària de la Ment
Serva. Des de la trona, a càrrec del Col·lectiu de Teatre Necessari
Trono Villegas. El dia 6 de maig, a la Catedral de Tarragona, hi
hagué un concert de {'Orquesta Pablo Sarasate de la Sociedad de
conciertos Santa Cecília de Pamplona i la Coral Universitària de la
Universitat Rovira i Virgili, amb obres de Wolfgang Amadeus Mozart
-Kyrie, en Re Menor, K 341 i Simfonia Num. 29, en La Major,
K.201- i de Marc Antoine Charpentier -Te Deum-.

IP8/23 El dia 1 d'abril l'alcalde de Vandellòs visità el president per tal
d'oferir-li les instal·lacions del poblat Hifrensa per a activitats
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universitàries. Posteriorment l'alcalde es reuní amb el vice-
president d'Economia i Administració i acordaren visitar les
susdites instal·lacions, a fi d'estudiar la seva possible utilització per
part de la Universitat.

El Diumenge de Rams el president de la Comissió Gestora
pronuncià el pregó de Setmana Santa a l'Ajuntament de
Tarragona, del qual la premsa local s'ha fet ressò a bastament.

La Universitat Rovira i Virgili ha participat en el Saló de
l'Ensenyament, que ha tingut lloc la setmana del 19 al 23 d'abril.
L'estand de la nostra universitat ha estat molt concorregut per
nombrosos visitants que s'interessaven pels ensenyaments que
es podien cursar a la Universitat Rovira i Virgili. Cal remarcar que
amb motiu d'aquesta manifestació s'ha editat un pòster amb el
logotipus de la Universitat. El president i els vice-presidents s'hi
desplaçaren el dia de la inauguració, ja que estava prevista
inicialment la presència del President de la Generalitat de
Catalunya, malgrat que a darrera hora hi excusà la seva assistència.

El dia 23 d'abril el president participà en les VI Jornades
universitàries de llengua í literatura catalana, gallega i basca,
organitzades per la Universitat Complutense.

ACORDS DE LA COMISSIÓ GESTORA

ACORD 1/23, de 26 d'abril, sobre la Memòria de necessitats de la
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

S'aprova la Memòria de necessitats de la Facultat de Medicina i Ciències de
la Salut, que figura com a annex.

Tarragona, 26 d'abril de 1993

ANNEX
MEMÒRIA DE NECESSITATS DE LA FACULTAT

DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT (FMCS), UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI

Document aprovat per la Junta de Facultat de la FMCS: 17-12-1992
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1. INTRODUCCIÓ

La Llei 36/1991 del Parlament de Catalunya de creació de la Universitat Rovira i
Virgili (d'ara endavant URV) crea també la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
(d'ara endavant FMCS), com el centre que integra professorat, alumnes, personal
d'administració i serveis i béns de la Facultat de Medicina (Reus) de la setena Divisió
dels Centres Universitaris del Camp de Tarragona de la Universitat de Barcelona
(UB).

L'esmentada Llei preveu també que ha de dependre de la FMCS, com a nou
ensenyament, una Diplomatura d'Infermeria.

La present memòria s'ha plantejat considerant que la Facultat de Medicina i Ciències
de la Salut impartirà l'ensenyament de Medicina i també, en una primera etapa, una
diplomatura en Ciències de la Salut. La memòria planteja la conveniència d'impartir
l'ensenyament de Fisioteràpia en lloc de l'ensenyament d'Infermeria (aquest
darrer és el previst en la memòria de creació de la URV), en atenció a criteris (que
s'especifiquen més endavant) de demanda, de capacitat docent i científica i
d'optimització de l'oferta d'ensenyaments sanitaris per part del nucli educatiu-
sanitari en l'entorn de la FMCS, que inclou una complexa xarxa docent-assistencial
(vegeu Annex 1) regulada per convenis específics.

Per altra banda, s'està valorant a la FMCS la viabilitat d'una diplomatura pròpia de
Tècnic de Laboratori Sanitari.

Aquesta memòria pretén definir les dotacions pressupostàries necessàries per
adaptar les disponibilitats actuals d'infrastructura i personal a les necessitats dels
ensenyaments de Medicina i de Fisioteràpia.

En els apartats següents es tracten detalladament les necessitats de:

-Ensenyaments
-Personal
-Infrastructura
-Despeses de funcionament

2. ENSENYAMENTS

Els ensenyaments que impartirà la FMCS seran en una primera etapa:

Ensenyament Alumnes entrada Durada
Medicina 100 6 anys

Fisioteràpia 50 3 anys

Quant a l'implantació dels nous plans d'estudis, es proposa la periodificació
següent:

-Curs 93-94: Medicina (Annex 2)
-Curs 93-94: Fisioteràpia (En elaboració)
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Pel càlcul de la plantilla de professorat que genera l'ensenyament de Fisioteràpia
(vegeu Annex 4), les línies constructives del pla d'estudis són les següents (RD
1414/1990):

a) Sis matèries troncáis amb 143 crèdits troncáis més 2.5 crèdits de matèries
obligatòries d'universitat (total 145.5).

b) Tres matèries obligatòries d'universitat amb 30 crèdits.
c) 31.5 crèdits de matèries optatives.
d) 23 crèdits de lliure configuració.
e) 230 crèdits totals per a l'ensenyament que no són superiors al màxim de crèdits

que per als estudis de primer cicle permet el Reial Decret 1497/1987.
f) Relació Teoria/Pràctica: 0.79.
g) Aproximadament 76 crèdits/any.
h) Dinàmica de progressivst entre primer i tercer curs respecte a criteris de

complexitat i evolució de continguts bàsics/continguts clínics,
i) Integració horitzontal de continguts.

2.1 Justificació de l'ensenvament de Fisioteràpia

a) Ja existeixen ara dues escoles d'Infermeria a la URV (una de pròpia i una
d'adscrita) i unes quantes arreu de Catalunya.

b) Existeix ara un Departament d'Infermeria en constitució a la URV, que té la seu
en un centre lluny del nucli de la FMCS de Reus. L'optimització dels recursos
humans i materials generats per l'ensenyament de Fisioteràpia seria més
efectiva en el context d'un sol centre.

c) A Catalunya hi ha una demanda no satisfeta de l'ensenyament de Fisioteràpia de
prop de 500 persones.

d) La demanda a les comarques tarragonines (pre-inscripció amb nota, 90-91 ) ha
estat de 33 persones; 3.5 % del total de tarragonins que aquest any volen
estudiar fora de Tarragona (950) en ensenyaments no impartits a la URV.

e) La demanda de l'ensenyament de Fisioteràpia representa un 1.3 % de tota la
demanda a Catalunya (juny, curs 90-91).

f) Comparativament amb la mitjana catalana, la demarcació de Tarragona mostra
més especialització en els estudis de l'àrea de salut i menys en la de ciències.
La demanda universitària per especialitats sanitàries (pre-inscripció al juny del
curs 90-91) és del 12.9% a Tarragona, id'11.6%en el conjunt de Catalunya.

g) La demanda d'estudis de l'àrea de salut s'ha mantingut estable a les comarques
tarragonines (període 1988-1991).

h) És un repte per a la URV incrementar la capacitat d'atracció sobre estudiants
prodecents d'altres indrets. Són factors importants per acomplir aquest objectiu
la qualitat, especificitat i competitivitat dels estudis ofertats. Respecte a
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l'especificitat, cal destacar que a Catalunya hi ha ara dues escoles de
Fisioteràpia.

i) Per a l'ensenyament de Fisioteràpia, la xarxa docent-assistencial i de recerca
universitària és adequada (vegeu annex 1); específicament, el Servei de
Rehabilitació del Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, el Servei de
Traumatologia i l'Escola de Medicina de l'Esport de l'Hospital Universitari Sant
Joan de Reus, i els equips de recerca en biomecánica i en estructura i funció del
sistema neuro-muscular de la FMCS.

3. PERSONAL

3.1 PROFESSORAT
Per a l'estimació del professorat necessari per impartir els ensenyaments previstos,
s'ha fet un càlcul de necessitats docents a partir de criteris definits en la memòria de
creació de la URV (Departament d'Ensenyament de la Generalitat) i de criteris
homogeneïtzadors aprovats per la Comissió Gestora de la URV.

Nombre d'alumnes previstos
S'ha considerat l'alumnat de primer curs abans citats i el coeficient de capacitat
definit en la memòria de creació de la URV per a l'ensenyament de Medicina: 5.5; per
a la diplomatica de Fisioteràpia, s'ha aplicat el coeficient 3.5.

Grups de docència
Les dimensions dels grups de teoria s'han establert en 100 alumnes. Les
dimensions dels grups de pràctiques s'han establert -per a l'ensenyament de
Medicina- en 20 alumnes per les pràctiques pre-clíniques i en 10 alumnes per les
pràctiques clíniques. Per a les diplomatures sanitàries, la mida dels grups de
pràctiques clíniques s'ha establert també en 10 alumnes/grup.

Distribució d'alumnes per grup
S'ha utilitzat l'estadística de distribució d'alumnes dels darrers anys en el conjunt de
la Universitat de Barcelona:

Curs Diplomatures Medicina
1r 45% 22%
2n 30 % 20 %
3r 25 % 20 %
4t - 16%
5è - 16%
6è - 6%

Càlcul de càrrega docent (crèdits a impartir)
S'ha considerat el total de crèdits troncáis i obligatoris d'universitat, dividit per
grups, més els crèdits optatius que ha de fer l'alumne multiplicats per un factor
d'optativitat d'1.8, considerant també els grups necessaris (en tots els casos, la
meitat dels grups dels considerats per les matèries troncáis).
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Docència de professors i categories
S'ha considerat que un professor ordinari imparteix 24 crèdits per curs (1 EJC), que
un professor associat n'imparteix 18 (0.75 EJC) i que un ajudant n'imparteix 12 (0.5
EJC).

La relació catedràtics/titulars emprada ha estat d'1/3.

Ha estat considerat un 5 % addicional sobre els EJC totals per impartir els
programes de doctorat.

El percentatge d'associats i visitants considerat ha estat inicialment del 20 %, í el
d'ajudants, del 40 % del total d'ordinaris. No obstant això, es proposa també (vegeu
més endavant í annexos 3 i 4) la utilització d'una part dels EJC docents
corresponents a la plantilla d'ordinaris i d'ajudants per incrementar fa plantilla de
professors associats mèdics. Aquest increment és necessari per optimitzar ta
disponibilitat de professors en les institucions sanitàries assistencíals
universitàries.

Els criteris esmentats són els emprats de forma general per aplicar als diferents
ensenyaments de la URV, amb l'excepció de les dimensions dels grups de
pràctiques clíniques que, per raons òbvies, no poden ésser de 20 alumnes. En
aquest cas, encara que per al desenvolupament adequat de la formació mèdica, els
grups de pràctiques reals en les institucions sanitàries no poden superar
habitualment la xifra de 2-5 alumnes, en aquesta memòria s'ha emprat
operativament el nombre de 10 alumnes/grup.

La plantilla de professors per la FMCS és la següent (desglossada en els annexos 3 i
4):

ENSENYAMENTS
MEDICINA
FISIOTERÀPIA
TOTAL

EJC
91,00
22,52

113,52

CU
13

13

TU
43
3
46

TEU

11
11

ASS.
33
10
43

AJ.
20
3
23

TOTAL
109
27

136

El cost d'aquesta plantilla, amb pessetes de 1991, i considerant com a cost
individual per categories el que defineixen els criteris de la memòria de creació de la
URV,

Catedràtic d'universitat
Titular d'universitat
Associat B de facultat
Ajudant de facultat
Titular d'escola
Associat d'escola
Ajudant d'escola

és el següent:
Medicina
Fisioteràpia

5.274.938
4.299.614
1.062.827
2.738.242
3.660.950

850.272
2.274.811

343.295.727
68.496.445

PTA
PTA
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Ha d'ésser comentat en primer lloc que la plantilla de professors per categories que
proposa la FMCS sobre la base dels 91 EJC que genera la càrrega docent de
l'ensenyament (obtinguda amb els criteris de la memòria de creació de la URV i els
definits per la Comissió Gestora) és diferent de la que resulta de l'aplicació estricta
dels percentatges de categories abans esmentats (en aquest darrer cas la
distribució és la següent: 17 CU, 52 TU, 14 ASS. i 28 AJ., amb un total de 111
professors).

La diferència no podria ésser explicada completament encara que fóra tingut en
compte que el percentatge d'associats mèdics no computa en el 20 % d'associats
(LRU, Art. 33.3 i RD 1.558/1986 de 28 de juny, Art. 4t, base setena).

Si els 91 EJC docents fossin considerats sense més com EJC de finançament, el
cost de la plantilla de Medicina seria de 394.421.482 PTA (de 1991). Aquest cost
supera en un 26.2 % el finançament previst per la Generalitat.

La FMCS ha considerat aquest fet i l'ha relacionat amb la conveniència de modificar
els percentatges de les diferents categories de professors per optimitzar
l'ensenyament en el context de la particular estructura assistència! universitària del
centre. Així: 1. Una moderada disminució del percentatge de professors ordinaris
pot ésser assumida millor per l'estructura assistència! de l'àrea sense modificar
significativament la capacitat de promoció del sistema, 2. Un increment del nombre
de professors associats ha de tenir com a objectiu incrementar el nombre
d'institucions sanitàries relacionades i no prescindir de cap recurs assistència!
important de l'àrea, i 3. Una disminució moderada del nombre d'ajudants ha de situar
en els termes justos la capacitat del sistema quant a la formació de professorat.

En conclusió, la plantilla per categories proposada seguint aquests criteris té un
cost menor i s'adapta millor a les necessitats reals.

La xifra total (411.792.172 PTA) per als ensenyaments previstos en la memòria de
creació de la URV (Medicina i diplomatura sanitària) presenta finalment una
desviació residual en relació amb el mòdul de finançament de plantilles docents de la
Direcció General d'Universitats, que correspon a una subvenció prevista de
312.584.400 PTA per a Medicina i 45.662.500 PTA per a la diplomatura de Ciències
de la Salut. Aquesta desviació és deguda a la necessitat de considerar, per als
ensenyaments sanitaris, una mida per als grups de pràctiques de les matèries
clíniques (a desenvolupar en les institucions sanitàries concertades) que, tot i
essent polític, permeti tendir a desenvolupar de forma satisfactòria la formació
clínica dels alumnes (la mida dels grups reals de pràctiques hauria d'ésser de 2-5).

En qualsevol cas, la desviació del 9.8 % addicional per a Medicina (i del 12.6 %
addicional, si es consideren 2 EJC docents més per la mida real dels grups de primer
curs, vegeu més endavant), i del 50 % addicional per a Fisioteràpia, no és
especialment significativa i podria corregir-se amb un increment del mòdul de
finançament, encara que per altra banda sembla més convenient considerar una
correcció per a centres de dimensions reduïdes, correcció que no ha tingut en
compte la Direcció General.
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Consideracions addicionals
1. En el context de l'especificitat de l'ensenyament de Medicina, seria convenient

considerar un temps de permanència mitjana dels alumnes superior, i una
distribució d'alumnes per cursos més propera a la realitat ( un % més elevat
d'alumnes en els primers cursos). En aquest sentit, la complexitat de la formació
biomèdica en el primer nivell coincideix amb una formació prèvia dels alumnes,
en el moment de la seva entrada en les facultats de Medicina, que no és prou
clara, completa, ni tampoc la més escaient. Per altra banda, no és possible
disminuir el nivell de formació en el primer curs de la llicenciatura, ja que la
comprensió amb una certa profunditat dels aspectes normals de la fisiologia i
l'estructura del cos humà és imprescindible per a una correcta formació i pràctica
mèdica que treballa amb la vida dels individus i amb la salut de la col·lectivitat.

A les facultats de Medicina, és habitual un elevat índex de repetició en algunes
assignatures de primer curs (sobre una entrada de 100 alumnes per aplicació del
numerus clausus, una xifra de 180 matriculats: Fisiologia General, 194;
Anatomia Humana, 175; Biologia, 133 -curs 1990-91).

En aquest sentit, la utilització com a criteri de 2 grups de teoria a primer curs
comporta únicament un increment de 2 EJC sobre la plantilla de 91 EJC (Annex
3), i seria del tot recomanable que fóra tinguda en compte.

2. En aquest document no es preveu la plantilla d'investigadors de la FMCS, que
serà proposada en un document independent quan la URV hagi definit els criteris
necessaris. La figura de l'investigador universitari està reconeguda per la LRU, i
existeixen investigadors en aquelles universitats que poden mostrar línies i
grups de recerca productius, competitius i subvencionats amb fons públics. A la
FMCS hi ha diversos grups d'aquestes característiques que, independentment
de la plantilla generada per l'ensenyament de Medicina, depenen d'una plantilla
específica d'investigadors per mantenir la seva capacitat productiva ja
consolidada.

3. És necessari destacar addicionalment que, per les característiques pròpies de
l'especificitat de l'ensenyament de Medicina en relació amb les institucions
sanitàries universitàries, un elevat percentatge dels professors ordinaris (CU i
TU), ho són a temps parcial (el curs 1992-1993, un 52 %). Aquest curs, i per
aquesta raó, dels 59.5 EJC docents actuals de Medicina únicament estan
realment finançats 51.8 EJC. En aquesta memòria, tots els professors ordinaris
generats per la plantilla de 91 EJC han estat considerats com a professors a
temps complet per facilitar tant els càlculs com la valoració i periodificació de la
plantilla. És en aquest sentit que serà necessari, a mesura que es vagin dotant
les noves places de professors, corregir aquesta desviació. Es proposa els
cursos 93-94 i 95-96 per fer i aplicar l'esmentada correcció.

3.2 PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
La Comissió Gestora de la URV ha definit uns criteris generals per a l'estimació del
personal d'administració i serveis necessari per a cada centre i ensenyament,
criteris que han estat seguits en aquesta memòria i que, per a un centre de la
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dimensió de la FMCS, amb una previsió de < 1000 alumnes, estimats en funció del
nombre d'entrada i del coeficient de capacitat del centre, són els següents:

Personal de secretaria: 1 administratiu i 1 auxiliar administratiu.
Personal de direcció: 1 administratiu.
Personal d'administració de departaments experimentals amb més de 25
professors: 2 administratius i 1 auxiliar administratiu.
Subalterns: un mínim d'1 conserge i 4 bidells .
Personal de biblioteca: s'han aplicat els mòduls publicats en la revista ITEM, num. 9,
de juliol-desembre de 1991.
Personal laboral de departaments experimentals: 1 grup I per cada 5 del grup III, i 1
grup III per cada 10 EJC o fracció.

De l'aplicació d'aquests criteris resulta una plantilla de personal d'administració i
serveis per a la FMCS i per als 2 departaments actuals que integren els seus
professors (per optimitzar l'estructura departamental adscrita al centre caldrà,
probablement a curt termini, crear 2 departaments addicionals), configurada, quant
a nivells, segons les necessitats del centre. No obstant això, els nivells proposats
s'adaptaran als criteris generals de la Universitat.
La plantilla de PAS queda distribuïda com segueix:

PLANTILLA PAS DE LA FMCS

Secretaria
*1 Administratiu B/C 20
*1 Auxiliar administratiu C/D-14

Direcció
*1 Administratiu C 18

Departament de Medicina i Cirurgia íM.i C.)
*1 Administratiu C-18
*1 Administratiu C/D 14
*1 Auxiliar administratiu D-12
*5 Tècnics de laboratori L-lll
*1 Tècnic L-l

Departament de Ciències Mediques Bàsiques (C.M.B.Ì
*1 Administratiu C-18
*1 Administratiu C/D 14
*1 Auxiliar administratiu D-12
*5 Tècnics de laboratori L-lll
*1 Tècnic L-l

Subalterns
*1 Conserge L-lll
*4 Subalterns/Ordenances E-10/L-V
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"Biblioteca
1 Ajudant B-22/L-II
1 Ajudant B-18/L-II
1 Teledocumentalista B-18/L-II
1 Auxiliar administratiu C/D-16
1 Subaltern E-10

*Criteris Comissió Gestora (annex 14 Full oficial)
"Criteris Revista ÍTEM

En aquesta previsió no s'inclou el personal d'administració i serveis necessari per
als serveis propis de l'àrea de Ciències de la Salut (estabular! -nivells I/ill-;
microscopia electrònica i isòtops radioactius -nivells a definir), que serà considerat
en un document específic per la Comissió Gestora.

En la previsió tampoc s'inclouen els 2 tècnics de laboratori (L-lll) generats en la
plantilla de PAS dels departaments existents per la comptabilització dels EJC de
l'ensenyament de Fisioteràpia (91 EJC de Medicina; 23 EJC de Fisioteràpia; 114 EJC
totals). Es pot observar, doncs, que l'ensenyament de Fisioteràpia no aporta un
cost econòmic addicional a la plantilla de PAS, atès que s'ha seguit un criteri
d'optimització de recursos en un sol centre (Biblioteca, serveis administratius,
serveis de consergeria, etc.) compartits pels dos ensenyaments considerats.

El desenvolupament complet de la plantilla de PAS prevista suposa el següent cost
en pessetes de 1991, incloses les càrreges socials:

CATEGORIA
B22
B 20
B18
C18
C16
C14
D12
E10

III Conserge

I
III

TOTAL

NUM.
1
1
2
3
1
3
2
5
1

2
10

31

COST UNITARI
4.165.192
3.670.011
3.526.302
3.089.129
2.955.903
2.826.975
2.459.390
2.263.857
3.343.253

4.712.234
3.354.638

TOTAL
4.165.192
3.670.011
3.526.302
9.267.387
2.955.903
8.480.925
4.918.780

11.319.285
3.343.253

9.424.468
33.546.380

94.617.886

4. INFRASTRUCTURA

4.1 OBRA
La Universitat de Barcelona tenia previst, en el seu Pla d'inversions plurianual, la
construcció, a l'entorn de la Facultat de Medicina de Reus, de l'Escola d'Estudis
Empresarials i l'ampliació i reforma de la mateixa Facultat de Medicina. El projecte
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bàsic inclou tots els aspectes conjunts d'actuació per bé que el projecte d'execució
en desenvolupament es refereix únicament als edificis de nova construcció (1a
fase, 608.819.121 PTA).

La reorganització de centres i ensenyaments en el context de la URV permet ara la
dedicació dels edificis en construcció a les activitats pròpies (acadèmiques, de
recerca biomèdica i sanitària i de prestació de serveis sanitaris) de la Facultat de
Medicina i Ciències de la Salut (ensenyaments actuals i previstos de Medicina i
Fisioteràpia).

Donades les característiques del projecte global d'obra, les petites modificacions
necessàries per adaptar el projecte d'execució actual a les necessitats dels
ensenyaments sanitaris, representarà un augment aproximat de 50.000.000
PTA, que no és significatiu.

Cal destacar que, en conjunt, la superfície final prevista de la FMCS (5.986 m2 de
nova construcció + 3.965 m2 de l'edifici actual, amb un total de 9.951 m2) permet
obtenir 1373 m2 per alumne (550 de Medicina i 175 de Fisioteràpia), que encara
queda lluny dels 18 m2 per alumne, criteri suggerit pel MEC per als ensenyaments
sanitaris.

La previsió del cost aproximat de l'actuació en l'edifici actual de la Facultat de
Medicina (2a fase), en funció del tipus de dependències que s'han de construir i de
la complexitat constructiva (majoritàriament es tracta de nous laboratoris,
considerant un cost unitari aproximat de 90.000 PTA/m2, amb la inclusió de la
part proporcional de la substitució de totes les obertures exteriors de l'edifici, així
com el sanejament de les façanes), es pot valorar, una vegada aplicat el preu unitari
a la superfície total d'intervenció, en 356.850.000 PTA (vegeu Annex 5).

4.2 EQUIPAMENT DELS EDIFICIS
Per al càlcul s'aplica un 20 % del cost total de la inversió en obra, d'acord amb els
criteris de la memòria de creació de la URV. D'això, en resulta un total de
200.000.000 PTA.

4.3 EQUIPAMENT CIENTÍFIC
Inclou les partides d'equipament científic dels nous laboratoris. Aquest concepte
s'ha estimat després de valorar la infrastructura actual de la Facultat de Medicina en
200.000.000 PTA.

5. DESPESES DE FUNCIONAMENT

D'acord amb la memòria de creació de la URV es calcula en un 30 % dels costos
totals de personal (506.410.058 PTA/any) i, portant, corresponen a 151.923.017
PTA, que s'hauran de dotar en la mesura de l'adequació de la plantilla segons es
period'rfica posteriorment.
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6. PERIODIFICACIÓ
Professorat
Es considera que en el curs 1993-1994 s'aplicarà el nou Pla d'estudis de
l'ensenyament de Medicina (Annex 2), i que en el curs 1994-1995 s'iniciarà
l'ensenyament de Fisioteràpia.

L'operativitat dels convenis amb les institucions sanitàries corresponents ha
d'ésser un criteri determinant per treure les places previstes a concurs. En aquest
sentit, es fa difícil d'elaborar la periodificació completa de la plantilla, a causa de la
dificultat de preveure l'encaixament real de places assistencials en les institucions
sanitàries universitàries i les de plantilla universitària en el context de places
vinculades, així com les places d'associats mèdics, en aquestes institucions, i les
d'ajudant, que a més han de fer l'especialitat mèdica via MIR en les institucions
sanitàries concertades. Respecte de l'ensenyament de Medicina, doncs, és
complex fer coincidir les moltes variables que concorren en la conveniència o no de
treure a concurs una plaça de professor en un determinat moment.

Així, en la present memòria es periodifica únicament els cursos 1992-93 i 1993-94,
amb el benentès que, signats i operatius els convenis amb les institucions
sanitàries corresponents, es podrà incloure la periodificació completa.

Per altra banda, es proposen els cursos 1993-94 i 1995-96 per fer la correcció de la
plantilla en funció del nombre de places de professorat ordinari ocupades a temps
parcial.

Els asteriscs indiquen que les places marcades únicament han de sortir a concurs
després de signats els convenis específics amb les institucions sanitàries
universitàries.

ENSENYAMENT DE FISIOTERÀPIA
CURS

1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
TOTAL

TU
1
1
1
-
3

TEU
4
3
4
-

11

ASS.
4
3
3
-

10

AJ.
1
1
1
-
3

ENSENYAMENT DE MEDICINA
CURS
Actual

1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
TOTAL

CU
5
1*

2* + 2

13

TU
24

1* + 2
2*+1

43

ASS. (F+M)
36
3
3

33

AJ.
5
7
3

20
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Personal d'administració i serveis
S'ha fet la previsió considerant que en el curs 1993-1994 serà operatiu l'edifici
annex a la FMCS, així com la nova biblioteca que s'hi ubicarà.

També s'ha considerat la mancança tradicional del Centre quant al suport a direcció i
la de tècnics de laboratori. La priorrtzació de tècnics L-l en el curs 1992-93 respon al
criteri d'emprar la seva capacitat tècnica per a l'organització de les funcions de la
resta de personal tècnic de laboratori.

La plantilla completa amb periodificació de les noves places és la següent:

Grup/Esc.
B
C
D
E

L III
L IV

1992- 93
1993-94
1994-95
1995-96

Bibliot.
1

1
1

1 B

1B

Secr.
1

1

1C

Dept.

2

2C

2D

Conserg.

3
1
1

Laboratori

2

2 L III /2 L I
2 L III
2 L III
2 L III

Infrastructura

Obra
El nou edifici en construcció, d'acord amb el projecte d'execució, estarà enllestit al
juny de 1993. En funció que l'equipament previst d'edificis i científic (vegeu més
endavant) pugui desenvolupar-se adequadament, la posada en funcionament
d'aules, biblioteca, seminaris i alguns despatxos i laboratoris en el nou espai, ha de
permetre la immediata actuació sobre l'edifici actual del carrer Sant Llorenç.
Aquesta actuació és necessària perquè l'operatività! dels nous espais està en
funció de la reorganització de tot el conjunt (vegeu Annex 5). El desplaçament cap al
nou edifici dels esmentats serveis ha de permetre el primer objectiu de tota
l'actuació, que és incrementar el nombre, la superfície i la qualitat dels laboratoris de
pràctiques per a alumnes i recerca, que a l'edifici actual, a hores d'ara, són
absolutament insuficients i obsolets.

Equipament d'edificis
La partida prevista de 200.000.000 PTA ha de servir per equipar el nou edifici i els
espais reformats de l'edifici actual.
1993-94 135.000.000 PTA (edifici nou)
1995-96 65.000.000 PTA (edifici actual)

Equipament científic
Es proposa la distribució següent:
1993-94 100.000.000 PTA
1995-96 100.000.000 PTA
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7. RESUM DELS COSTOS

Expressat en pessetes de 1991
Inversió
Obra 406.850.000 PTA
Equipament d'edificis 200.000.000 PTA
Equipament científic 200.000.000 PTA

TOTAL 606.850.000 PTA

Despesa anual
Professorat 411.792.172 PTA
Personal d'administració i serveis 94.617.886 PTA
Despeses de funcionament anuals 151.923.017 PTA

TOTAL 658.333.075 PTA

8. ANNEXOS

ANNEX 1. Xarxa Docent - Assistencial

La xarxa assistencial de la Facultat, institucionalitzada mitjançant els
corresponents concerts, és la següent:

HOSPITALS GENERALS UNIVERSITARIS
-Hospital Joan XXIII (Tarragona) 380 llits
-Hospital Sant Joan (Reus) 275 llits

HOSPITAL MONOGRÀFIC (PSIQUIATRIA) UNIVERSITARI
-Institut Pere Mata (IPM) 700 llits

HOSPITAL ASSOCIAT A LA UNIVERSITAT
-Hospital Verge de la Cinta (Tortosa) 250 llits

HOSPITALS COL·LABORADORS
-Hospital de Valls 180 llits
-Hospital de Sant Pau i Santa Tecla (Tarragona) 200 llits
-Hospital de Móra 130 llits
-Hospital de Sant Pau -crònics- (Tortosa) 300 llits

HOSPITALS DE DIA
-Xarxa d'hospitals de dia de l'IPM

CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA UNIVERSITARIS
-ABS Rambla Miró (Reus)
-CAP La Granja (Tarragona)
-CAP Dr. Sarró (Valls)
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Pla d'estudis de l'ensenyament de Medicina
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fHfXO 3: ESTRUCTURA GENERAI. Y ORGANIZACIÓN Dei PLAN 06 ESTUDIOS

UNIVERSIDAD:
ROVIRA I VIRGILI

t ESTRUCTURA GENERAL DEL PON DE ESTUOtOS

\. PLAN DE ESTUDOS CONDUCENTE A LA OBTENCIÓN DEL TITULO OflCIAL DE

(I) LICENCIADO EN KEDICINA

2. ENSEÑANZAS DE [PRIMER Y SECUNDO CICLO J CKXO (2)

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

(3)
"ACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS Œ LA SALUD

4. CARGA LECTIVA GLOBAL \ 540 CRÉDITOS W

Distribución de lo» créditos

icxa.0

2«

3«

5«

MATERAS
TRONCALES

78

57

76.5

54

57

MATERUS
oauGAToaAs

10.5

MATERIAS
OPTATIVAS

12

12

10.5

15

(1) S« indicai» to qo« cormpond*.

(2) S·lndkaf«k><^oaiTeipand·M9Cn·l·̂ 4.·d<IR.OM497/a7|()·1.·ck :̂<l·1.·y2.·elcio:(l·>^2.·clcla|
y lu pmWon*« (M R-D. d« Omette»» g*r«nlM proolu M Mulo d« gu« M Irrt«.

(3) S·lntf·art·tC·i^LWywiAí^con·xpf·ttón^UixinM^CfMcidnò·lm·ímood·Ud^tiond«!«
AdmMUrKKn cocr*>pondl«nto p<x I« qu* M «ulortzi I* Impvfcttn d* lu «m*A«rau por cfct» C«*o.

(4) l>nlrod«lo»lmllM«<l»M»ek»)«pOf«IRD.d»d>»(a<ci»g«o»ral«tpfOplud«le«pl«ne»d«t«ludio«dri»^
d*qu*Mt*la.

(5) Al menen d 10* Ot I* caro* !«1»> -nintor
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5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA. O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TITULO 0(6)- '

6. nn SE OTORGAN. POR EQUIVALENCIA. CRÉDITOS A:

<7T DD PRACTICAS EN EMPRESAS. INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS. ETC.
Q TRABAJOS ACADÉMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

CU ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD

| | OTRAS ACTIVIDADES

- EXPRESIÓN, EN SU CASO. DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS: 6.Q _ CRÉDITOS.
- EXPRESIÓN DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) _.J_.cr£[Uta_de_.rjaoiac.¡.óa..CUíür.a..

Integrada (PCI) = 15 horas de materias troncales.

7. ANOS ACADÉMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9)

- 1." CICLO [ 3 [ ANOS

- 2° CICLO | 3 | ANOS

8. DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR ANO ACADÉMICO.

AÑO ACADÉMICO

1«

2«

3«

at

5«

6«

TOTAL

78

63

90

64.5

66

81

TEÓRICOS

¿1.7

32

44.75

36.6

37.5

B

PRÁCTICOS/
CLÍNICOS

36.3

31

45.25

27.9

28.5

73

• No es posible considerar a laa Baterías optativas para el
alumno y las materias de libre configuración.

(6) SI o No. Es decision potesttva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignaran los créditos en el
precedente cuadro de distribución de los créditos de la carga lectiva global

(7) SI o No. Es decisión potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificará la actividad a la que
se otorgan créditos por equivalencia.

(8) En su caso, se consignara •materias troncales', 'obligatorias', 'optativas', trabafo fin de carrera', etc,
asi como la expresión del número de horas atribuido, por equivalencia, a cada crédito, y el carácter teórico
o practico de éste.

(9) S« expresara lo que corresponda según lo establecido en la directriz general segunda de) R. O. d«
directrices generales propias del titulo de que se trat«.
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plan de Kstudtos para la obtención del Titubo oficial de Licenciado
ep Medicina.

1. Haterías y asignaturas troncales

fri*«- Clcl·i TMTÍ* I.M» twru/1 MM/I« MMJW4.
»rfetie« I.«M tora« /3 • *•/•• t T- Micetta T/Tt t.M.

Cr*Ut*ai KT et f.i
XT ZU T«.I
vr mi «.»
KT m 14.1
m «t •«
KT Vil 41
m tu 19.t («.i M «i prlMT eieU v « M ««funda (retJ

Tot*li 111.3 «Mito« (JOS * 1 *• MCATlM «411fftt*rlM *• 0*1 w« 1 ««4 * 4.1 te

• Utorl» d* U MMlctM y
Pili ••»«(« !•• MálM, 1.1/0.9 •.». « S.V.

•lo«*U41«tl«« 4/t.t I. «• t» C.
ri·iM MM«« 4/t •. y a. r.

M. t«.f crMItM {|4 * •.• ** WO). I/T t«.t/« • l.TI

VI Il·lofU Cftliütr «.«/«.T •. e.
•lo^uuoM i »«lAfU rt«i«i*fU
not>oMiir 4.«/«.T e. n.

B. v ».H.
4.S/4.t
»,i/J
1.4/J.T

IX &»*nt* Clmlitarla 1/3
>>M«ti »Mplnteri* t.«/l.t •- V •- V.
»t***tm MfMliv* ).«/3.f C. •.
•»«•** l·ii·ili·i (HHMt.l •••/•.* n«l*l*fl«
»irtÄ. r • «.t/«.T

!.•/!••
1.1/1.1
1.1/1.1
1.1/1.1

l.f/l.l
l.l/l.«

»l·l T AM)W OMIMM •.•/•.?
I»W«j|«fy MM>inX«

«•t ni·i·li·i •
•l r ffi n^tmti i.t/t.T

CU MlfiwCBTM. 3 *r«M. M «rMItM (Kr* «a4« l« ••«*!• trMMl Hl T« « *.S «• MOV), t/t M.*/M.l • l .«l
(Dl«crttaet4M p«r MntMiEaii JuwtMl«. H.4 cr«alMMi •l·t·l·fU, l*.t vMl«o«r Iliialatni. 4.1 er«di«M r fl«Ul*fU, l*.l

I MwUfl« HAU«« 4/1.1 Mi«^fttriA

(t MlfMtvr«, l «TM, 7.» CT4«LtM (T * •.• «• KM). T/V 4/1.« • t.14

a/t.» ». ». r •. ».
(l MlfMtM». l «TM. 4.1 CCMltM (• * *.S «• M«). T/» I/l.» - •.•

v v»t»l«f ta ««Mni «Vf A. ».
AMMIA frt«l«»le« «/t muti*«
rwMoM«ft« ».iv».» rwMMî i«
UanM«l*«U v dn*l4
VUMÌ«MM>* 4taMnlM l/« Klcc l̂*!«*!«

•a«i*i«f«« r M îciM rtaiM 4.V4.» *. r «. v.
ff MlfMtMTM, « «rWM. IT «éálfaM). T/» }4.4t/».M - «.T*

v*» iu«M»i*i*f<* aiatM r >«4.»/<(Tcii«j nucxa

rWMMlMl«
v.r. y i.v.

(l MlfMtan, • «MM, kl.» ««dito«), t/T 1.». IM prfeticM em «vt* Mlfmum M bm« ta*«frtt M l« Kt.
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1. La docencia de materias troncales se asigna a las Areas de Conocimiento según
el Real Decreto: 1417/1990, de 26 de octubre por el que se establece el título
universitario oficial de Licenciado en Medicina i las Directrices Generales
Propias de los planes de estudio conducentes a la obtención de aquel.

2. Como señala el Real Decreto 1497/1987 de Directrices Generales Comunes para
los Planes de Estudio, la carga lectiva no sobrepasa los 90 créditos por curso
académico.

3. El presente Plan de Estudios se adecúa a las Directrices mencionadas. El
crédito teórico i práctico equivale a 10 horas. Un crédito clínico de materias
troncales en el período de Formación Clínica Integrada (FCI) en sexto curso,
equivale a 15 horas.

4. Los créditos de libre configuración, representan el 10% del curriculum. Estos
créditos se obtendrán a lo largo del período de la Licenciatura, y la elección de
los mismos por el alumno, deberá hacerce de acord con el Tutor y en función de
los intereses del alumno. Se propone una determinada distribución de estos
créditos a lo largo de la Licenciatura, la qual, sin embargo, podrá ser modificada
por el alumno de acuerdo con el Tutor.

5. Los créditos asignados a cada una de las asignaturas se dividen en teóricos y
prácticos según los porcentajes que marca el R.D. 1417/1990 para las materias
troncales.

6. Las asignaturas optativas que oferta el Plan de Estudios se activarán
periódicamente.

7. Para acceder al segundo ciclo, los alumnos deberán tener aprobadas la totalidad
de las asignaturas diversificadas de las materias troncales de primer ciclo, al
menos un 75% de las asignaturas de primer ciclo obligatorias de la Universidad.

a. Respecto a las asignaturas fraccionadas en I i II, será preciso tener aprobado
el nivel I para poder matricular el nivel II.

b. Para realizar el período de Formación Clínica Integrada (FCI) en sexto curso,
será necesario tener aprobadas todas las asignaturas diversificadas de las
materias troncales de cuatro y cinco cursos.

8. Las convalidaciones se resolverán según la normativa vigente.

9. Contenido concreto del Plan de Estudios: la distribución particularizada de las
materias troncales, obligatorias de Universidad y las optativas es la siguiente:
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f*MlA »4Ï MTM
PoraicU« cl UI c« I.ITT MTW
k*l«clta T/»t «o«/***. •-*»

CT44UCMI «T «111 t
•TTttli 13
•t lit l«.t

Tfftili iti er 441 te« (It«.i * i.t é« ut4rlM ab 11 ««tor 1 M «• unl<r*nl«*d).

guyf« KT AjÍ«n4tafM Crhf||ypa tTJÉi

4 l* Btt«rMM*M *. eire»l>t*rU 4.•/}*(!.S PCII fprgJi
• A. ftMfiritorU «.•/)*( 3.• rcr> c noe IA
• A. BLfMUv* 4.S/X-I4 f«) 1. f"
• *l«t. MrrlM« 4.1/)*(J mi P«n*Ml*fl«:MutwiMí» 1.4/1.4+41.• PCI) «.r. r »Ti.

OtwrtiMltrlMMlMU 1.4/1.*+().! PCI) Nlcix*l«lMU

T. y L,í.
• . y » .

« MlfMMTM. * 4 r M« l «t crMltMl. f/* M. 1/11.Í * ll(PCI) • «.it

4 l Otatotrfcl« y •JMc·i·ff· T.1/4.«4(4 pcij es.| ̂

r4rm*o»l«il«
•. ». y ». r.
Hlenbl·lo«!«
.. y .. P.

i. 4 tf»»», l» crMltM). T/V 41.4T

MMlM y vrlnárlM
*p«r«t« Looo«at«c
U«t tttocrlw y

toUtellM« 4.S/>«(l.f PCI| A. V.
•«n y liMtifBfiit« 3.t/i.**<» PCX) •.». y I.».

•U«. laaaa« 1/1*4> Kl) U«r«èl·lvfU
teMteUffc y Vw^TMlMii 3.«/!.««(>.» rcx) T. y L.J.

rwwe^*fll«
•. y ».i. í B.r.

(C MlfMtwA«, t 4rM«, 11.1 «rAiltM). t/» U.f/14.l •• l». K Pd) -«.i«

13 p^l«trfa l.l/«.»*(T,t pel)

cicvfl«
Pftra«»l*tl«
v. v. * •. r.
UonblAlvvla
p«l4^i«trt«
R. y ».F.

(l MlfMtar«, * «TM«, lí.t crMitM (II * «.S â» mV), T/T ».41

XIX P«l4pl*trfa 9.4/1.««(l PCI l CISHT*^

•. 9. y l. p.

(l MlfMCarm. l «r**«, t crAAIto«), V/V «.41

• «II MéUelM L*f«l, ftelMUfl«. 1.«/».«
OMM«Uff« y L*f. Malet.

(l aclfiwtvni. l tfr««, » crMlt««), f/F •.«*

« nu M«I^M PVOTMAI** y 4.4/«.4>i «.r. y ». r.
Miai MM IM y Ckwilttrt*

(l Ml*M*»r«, l 4rM, 19 w^áitM (II « l em KOI, T/V *.M

« PCI M crttlM« yr<aUoM

(ta IM Mtàrt** trmulM f. ia. 11 l it l« tintei*» y pUalfte*«!** éoectiCM Mtaru • cw^* *• >•• *r«M «M oMMcUlwrt» ««•
fifvr«* «• r— '

Bi «d ••*• CVM M «Mamilar« M POtxveo M roMKiaV CLWTC». am «w É^iet<* «• «f or*AltM M**MÍM>. Brt« yÉTla*» MT«
4« PQMnctOV CUVXCk nn»t«W» (PCX), y M tmrl «i 2« NCABltM «ItalM UMrMrrtetM Mwl**l«rl«« r •*«•**» pvlkArl*. U Mncral
«• !• fondita elbOa* M MT« MátMt« cr«dlu«. MUrlM Uff l te M< i nil. II. I. « i ktt.

t« •••iJlinilm «rtr« MMi<liw l clnf IA y IM <r«M *• **•*•&!• taMléflM, Mn«MlM<«r «c«í>l*l*fll« y M4U*l*f U 7 H»ilclM
rl·lM M MT« M •! OMJtMt» W MM OMÍ»l«W 4fl M«4Tt« TTIPI*! H, f flÉT« MMTM M U MCf«lMei** • "1̂ 1 M «r4dJtM K«CtlMB
(MBÍMTÍM *• Ul|l« 4*«.| y mrlBM.

!*• MUrlM m i VIII M »MM MKM «MgM Mn*WM W 7 «MMM.
L« tMTl« M IM MCArlM M «Wt« y MUt* pMT« lMMT«lV*« • »MH «ft II MTM/MMM.
Kl p •«•!•<• M PCI «««•* MM «MTM14« 4M 11 r—i—ir (4« liini,-T . f M >«rM «t twtAl, i*ri l« H** 4* l* MvJvUaMi* M tf
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¿. Matérias optativas de Universidad y obligatorias para el alumno.

I/II

l/II

X

I/II

I/II

tf«Hrabl«l«aju VmraWoleyl« J
Murobl·la9i« ZI

r««!««!« ibi. r-t»i. »i. z
Fatal. Mol. XX

MM r »MI»
tablwta

•utrleU« RIMM MlMptantiliij
Mtriela« y
lutateli«*«

MUÍ. «A 1«
MtrleU* y>l«t«clo> clU.

vutrleite v tal««
Mito

rl«loe«tAloqU d«l rl«l«B«tol09l« é«l
OM*mll« r Mwr«ll«
•1 Iov«}«cUUaM G«ri«trf«

l.Vl.f
l.t/l.t

a. a/i. a
i.i/i.t

V>

• .•/•. T

1.1/». 7

«.t/a.t

i.i/i.i
1.2/l.t

c. «ort.
IMdlClM
rl·lalefU

1. T 1. 1.
Wdlclii*

ri·i·i«fi>
T. 1 í. t.«.».j i.r.
»Xlirl««
r«n«o«l«f.í«
Uenbl·lo«»
e.v.

M«IclM
cínfí«
r«U<trl*
«.».r >.>.
rici·iovi«

uaicln
«.r. r i.r.
r«ll«trl«
cln«i«

Fmr**o»l9iii climle* f»em»o»3^S»

La relación T/P en estas matérias es: 17*6/21.4 = 0.82.
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n. Materias optativas

M»t*T 1 • /<La IttlMttir«

XnWMMl«*!* Clini» *•

>jull«l« 4« lM«Mi
A*Uc»el«*M QlMM*UcM.

OMJofl« 1 AUdlolOfI* ••

T4emleu Q«li*r«lc*« »•

T*»lM AMMBlO« *

AMCMU BMJ*l«9lc« r »»»oflrMlc* *

iMlelM 4*1 Dtp art« ••

CMo»l*«t* ••

fTflTT^If" f aafMMTMi** 1

BlMJtMtle« Cttttl*«!«« •*

H«AioiiW 4« Orf taclM •*

Art«rÍMe2M««l« **

Cír«vU é» IM TTMMlvitM i

rvl^olitrU taftotU «*

»IwMMniM CU »U« •

•tf—*•'"*•—•*f- •*

>/>

>A.«

i/i
a/i.i
i/j.«
i/j. i

i/i

l/f.S

!.•/•

1/4.1

1.9/1.t

l/t.»

l.V»

1.1/1.«

va

l.B/l.l

l.*/!.»

tta«lelM
ri«i·i«tU
Mlcroblol*fl*

Pilq«l*trl
lto41·lM

C. «*rf,
•: y M.f.

Clnf<*
Clr^fft

C. tarf.
m. y «.r.

C. ifc-rf.

ItaAl·lM
r*r*M»l*«l«
cimi*»r»ii.F.
AM«, tatel.o. r«.
•.r.y •.».

•WIolM

CUWfl«
e. v •.
»•«Utci«
r*i^i«uia

CUwfi*

r*l«a«tri«

•.».y i.F.

Bl·l. IM.

*Mt«af« OvlrOrfle« *•

041Í4M M U »rfatle* C1UÜM •• I/O.«

IMlclM IntMMlv» y Critic« •* J/4

C. Mrf.
Ctnfi*

NMi«iM
cinfte

O. y •.
fítlMtt*
MH^Atrla

{•r*rta IM.« «r«41tWl. T/t fit«!| 44.t/SI.« * t.«l

•MM ».t«r l M «ftetlvM >€»»••• MT l« FMUtM 4. NMlelM y Cl«wtlM «• U tal^
«1VÍ4M M MlfMMn*).

L4« ••Url·· ••»laáfcM OM «i Mt*rt*o«, paarti« *«f«ir*« •• «l étaum* em «•*• __ _ .
^M M »*T |C«Vl««M «TMICM M«BtIfM). £•» •»**!•«*• CM «M Mt«TÍMM MlMMt« fe«VM

{MM

» M •!
•tel«.
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iO. Adaptación entre Plan de Estudios vigente v el Plan Huevo.

Las asignaturas a continuación relacionadas del Plan Vigente se
Adaptarán por las también relacionadas del Nuevo Plan.

JfifMtw«« MMW fim»

„,!«• M41M

•l·lo«**

gi.a*t*4Ì*tl«a

riaUlaai« orci. (»io«, y ii«r.) *
ri»l*l«f» »in mi *
Kl*C*l*fi* *
»na«"*« IZ

Pille« »adío«

llaUfta Ccl·lar

llaaatidialle«

AMtMl« d*l »parat* LOOOMtOC

•loKfxle« T *lal*ffa lMl«evl«r *
rlaUl*f<a »MM* *
Clt*l*«t* • *lrt*l«at* ormi. »QMIW *
Aparata Clrc*lat*rL» *
JtpHtat» fta*flrat**l» *
*••••«• oí««*!-«*
AMTCM LoocaoMr «
«ÍKM> MT*i«M *

r*i<Mi*«i* Medie*

AMt«^* P«tol«f le«

patal*f<* Or«l. y rrapaMutloa ella

r*r»M»la«u

Klerabl·lofít y »arMttal*fia

Mt«l*fí* y euaic* NMlcu x *
»•«•I*?!* y Cliaiea «KirfrrlaM t

DtMrrlMlarlAfvlOfU
OftAlaal««la

lt«dlalo«(a y N*41cU« fíale*

»*t*l«fCa y Climíc« NMleu IX «
Patol*9la y Cllnle« Oulrtrflc*« ;

»Platel«

ral^ilatKa y CUaick r«la«utrle«

Ctortrtrfata y filiwcwloffs

CUBlM MMln «
ClfAloi Qwinlrfic«

Clínic* »«dl«trica

CllMica OÉirtatrie«

ItadlclM rr*v**tlva y locl·l

itodiviM t-*.l

•latdrla d« la ItodlclM

»•raaitolofta

i *»otl4<M *
Pial » *M)oa CMtéMM *
lataaraclaa y M*at*elafl «*X QrvaniM*

MlMUfia Mdlea

AmtMÍm pvteldfloa

rrt^««fa «ral.

ran««*lof(a *
ravMoaleffa CUai««

KlCMkUlofía y »araalcalMla MdlCM *
Mil l^l·lftff • f-ltmtn*

mfii—J-J— •«! 4*aratJ> dratlaterl» *
fttfir»i*i*M «*1 »fMnt» »••pintaria «
tnfirri'r'— dal A»waC« HffMtiv» »
Bn£«Twd*dM ««1 SiateM iMrvlaM *

HUUM al Madl« JMblaiita.

Ot«nrUwl«rl**vl*«í •

Oftala^ í̂a

rHI'tlt** y Ñafíela* ríale«

i BaMlaB y Orinarli
• dal Afant* Umm .
i dal tlrtãia Há»«ría« y ItotatoLlM« «•
• «• U «aavr* y •i·nnj··i· +
i d^ «IMAM IMI

»*tMÌ*t*ia *
Clialoa p»l«ml«tri««

C»wt*«n«t« y aiiiaailBfía

Cll·lca Màio* y Qtlrtrfl««

Cítele« r^Utrlw

Cítele* ObrtJtrl«»

rpldMl·lo^l. ani. y D«M«nfI« f«üt*rU *
•«dl·lM VrvwUva y tola« rtbllca y Oaauiiltart».

ItadlclM t*t-I y fwdo^aaia

•Uttfrl« d« U Badlclaa y Baoa»iatacld«i MMie«

Dmat*l«f<a y Vwiar*«l«ffa
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ANNEX 3. Plantilla de l'ensenyament de Medicina

runiLu «i vnitxiunirt n BIDKI»» truc»

tliMn«« «ntr«««

AlUMMB toUl«

Curi

•litrlbuelo

Crup« T«orl«

Drupa tractin

Tronoll Ir

Troncal« 2it

Trone«!« it

Troncali 4«

Tronc. 1. H

Tronai» U

Optktlv«« Ir

Optativ«« 1»

Oyt«tiv«« 3r

Optati««« <t

Opt«tl«a 5»

Optiti*«* M

TOTAL

rLurrttu
I1C

»oniMis

loo

190

It
121

1
•

or
13

11

1»
111

1
0

T«t.

TO

«

ft

M.J

«0

01

11

11

.

10.1

0

.

T»

41

41

Jl

110

1

11

!

«11.

n
10

tt
M

;

0

t «or.

41. T

32

44.»

54.1

11.1

0

0

t

-

4.2

3.0

.

«.n*
u

Il/M

>•

M

1

t

Prie.

10.3

11

4S.21

27.1

11. I

73

0

0

..

0.3

1.4

.

U.

10

»

M

33

1

4

C.».

211. S

210

S4I.I

217.7

IM

300

It.O

31.0

-

(4.01

40. M

.

IMO

ne

fi
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i·iinrjuinrr M m» i ci «A (meo

A»»ICXATOTA

llMlUdlltlu

ri.lc« HMlc*

lloloHi C.l.luUr

llovil·Io 1 I.H.

C. 1 Hlfltolofla C. M.

AnAtMU NUMJU

PUlololU MUMM

AMtMiB Ap. locomotor

A». Clrcul·lorl

A*, «»pinuri

A». DlO'tlu

A». UK»_ot.r

1. H.l-rlíl

1. IlcnUr

1. iBnBltarl

1. Xtproductor

•«n« 1 0.1.

0. 4«U Smitit*

r.11 i A.C.

Int*fr«ei4

IM/01L

t

t

T

t

t

I

t

T

T

T

I

T

T

I

I

T

t

I

I

T

COM

Ir

Ir

Ir

Ir

Ir

Ir

Ir

Ir

la

Io

2«

li

!•

2m

»

te

ta

»«

In

la

crnbiTl

4/1.5

t lì

t.l/I.T

1. 1/1.7

4. 1/4. S

».S/l

1.1/1. T

I.I/C.T

l/l

1.1/1. I

l.l/l.T

t. Í/0.7

•.a/i. T

t. s/i. s

2.1/1.2

2.1/2.2

I.I/I. I

1.1/1. f

•••/•.T

•.l/t. 7

»irr.

0«

cm

CHI

Off

Oll

DO

Of>

CM

OK

OK

cm

c»

an

am

an

an

Oll

on

CM

an

ï«

i.ei

0.7

J.M

2,05

1.17

t.«l

1.14

2. H

l.fl

*.4I

1.14

».<

i.ts

• .41

• .(T

0,«7

• .41

«.4l

• .2

• .2
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niiXTimr DI Nniciu (mo) l

«UICMTVU

• Ut. Manciù i D.H.

Paleología HMlca

Iplaavlolofla C. 1 D. •.

Patologia ani.

tul. In?*ccl<Moi

Nal. í,. Circuì. tori

H>1. Ap. ft«aplr«tarl

Hal. ip. DlgaatU

Hai. 1. Iforvló«

OftaUolofla

Oto-rlno-lar Infolot la

Obatotrlela 1 Clnacol°(la

Hai. tonali t Vrlairloo

Hai. Ap. Uxxwotor

l·l·l. i. tndoeri i Itot.

Hai. tu« 1 »«ato».

Hal. ». lawatt

D«rBalol»flia

r«4Utrta

r«lt\ilitrl«

TlO/OBt

t

T

I

T

t

T

I

I

T

T

T

T

I

I

I

I

T

T

r

T

cvu

Ir

Jr

Ir

Jr

St

4t

«t

«t

4t

4t

4t

4t

I*

S»

S«

M

S«

U

S«

Sa

ciniTi

I.l/o.l

4/9.1

2/1.5

• /•

4.1/0

4.J/J

4.!/l

4.1/1

4.5/J

3.4/2.4

3.4/2.4

7. 1/4. t

J.4/2.4

4.1/1

4. S/l

1.4/2.4

I/l

3.4/1.4

«.1/4.1

».4/2.4

DIM.

HIC

nie

an

nie

Hie

nie

H1C

H1C

NIC

Nie

HlC

HIC

nie

HIC

HlC

nie

Hie

HlC

MIC

NIC

ne

• .14

l.M

1.21

4. St

e.ii

l.M

i.li

l.M

l.M

1.1

1.1

1.1

1.1

l.M

l.M

1.1

(.41

1.1

2.13

1.1
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mtKTixCTT n uní«» <pnci) «
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N. frovontl» 1 f. p. 1 c.
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1*
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1.2/1.1
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Ou
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ANNEX 4. Plantilla de l'ensenyament de Fisioteràpia

rumiï* oi L'murri«»! H imorwim <mci)
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ANNEX 5. Infrastructura de l'edifici actual

PROJECTE DE REMODELACIÓ I MILLORA DE L'EDIFICI DE LA FACULTAT DE
MEDICINA DE REUS

Memòria descriptiva
1. Introducció: Aquesta memòria descriu les intervencions de remodelado que

s'han de dur a terme a l'edifici que actualment ocupa la Facultat de Medicina de
Reus, situat al carrer Sant Llorenç, en el tram comprès entre els carrers de Pere
Odena i Vapor Nou.

2. Necessitat i conveniència de l'actuació. L'edifici és una antiga construcció
industrial de quatre plantes, amb una façana de 55 metres en el front del carrer
de Sant Llorenç i una fondària de 19,5 metres.

La planta té una forma sensiblement paral·lalogramàtica. Les façanes obren als tres
carrers abans esmentats i a un petit pati interior de forma trapezoidal.

L'edifici fou condicionat per rebre la Facultat de Medicina fa uns 10 anys, però en els
darrers anys, i com a conseqüència del increment del nombre d'estudiants i la
necessitat de millorar els serveis de recerca i docència, s'han produït una sèrie de
disfuncions, derivades de les limitacions d'espai de la precarietà! de les
instal·lacions inicials i de la natural evolució de l'ensenyament.

Malgrat que actualment es procedeix a la construcció d'un nou edifici annex com a
ampliació de l'edifici existent, que pot pal·liar en gran mesura les necessitats
actuals, és totalment necessari i convenient de procedir a la reforma de l'edifici
existent, per tal d'adaptar-lo al nou programa global, derivat de les esmentades
intervencions.

Per altra banda, l'estat precari de les instal·lacions existents d'aigua, electricitat,
calefacció, protecció contra incendis i tancaments exteriors, etc., que no
acompleixen les normes legals vigents, és una altra raó per tal d'adequar l'edifici a la
normativa vigent.

3. Intervencions de remodelado. De les actuals instal·lacions, es conserven les
destinades a isòtops (al soterrani), necropsia (a la planta baixa), la cambra
freda, Histologia i Anatomia Patològica, Microbiologia, Parasitología i Higiene (a
la Planta segona) i Farmacologia, Bioquímica, Toxicologia i Medicina Legal, àrea
de despatxos de Medicina i Cirurgia (a la planta tercera), segons les instruccions
i converses mantingudes amb la Direcció i els Departaments de la Facultat.
També es conserven bona part dels sanitaris i les escales i ascensors d'accés a
totes les plantes de l'edifici.

Allò que es conservà és, com es. pot constatar, tot el que comporta una inversió
important o una complicació a l'hora de reestructurar l'edifici.

A partir d'aquests punts fixos, l'antic edifici s'ha organitzat com segueix:
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-A la planta soterrani s'han situat la cambra per al microscopi electrònic, així com
les cambres annexes i despatxos.

-A la planta baixa s'han situat el vestíbul d'accés general, que es comunicarà
amb el nou edifici annex que es construeix actualment, les dependències de
direcció i administració, els laboratoris de pràctiques morfològiques,
fisiològiques i l'osteoteca.

-La planta primera es remodela totalment a excepció dels sanitaris. En aquesta
planta se situen els laboratoris de Toxicologia, Bioquímica, Fisiologia i Anatomia
Humana, així com diferents despatxos i consultes.

-A la planta segona s'han situat el Laboratori d'Anatomia Patològica, i els
departaments de Biologia, Bioestadística i Pediatria.

-A la planta tercera se suprimeixen els sanitaris existents i al seu lloc es
construeix l'Estabulari. També es construeix el Laboratori de Cirurgia
Experimental, així com els despatxos annexos.

-A la planta quarta s'han situat totes les instal·lacions de calefacció i
climatització general de l'edifici centralitzat, cosa que permetria l'eliminació de
tots els aparells d'aire condicionat de finestra existents.

-També s'han de substituir totes les finestres de perfils d'acer actuals, sense
cap tipus d'estanqueïtat, per altres de perfilaria d'alumini amb vidres del tipus
Climalit, així com les instal·lacions generals d'electricitat, incendis, calefacció,
etc. per tal d'adequar-les a les exigències de la normativa actual sobre aquest
tipus d'edificis de concurrència pública.

4. Superfícies d'intervencions. Les superfícies d'intervenció per plantes són les
que es detallen seguidament:

Planta soterrani 107 m2

Planta baixa 1.060 m2

Planta primera 1.071 m2

Planta segona 766 m2

Planta tercera 714 m2

Planta quarta 247 m2

Superfície total d'intervenció 3.965 m2

5. Valoració aproximada de la intervenció. En funció del tipus de dependències que
s'han de construir i de la complexitat constructiva (majoritàriament es tracta de
nous laboratoris), es considera un cost unitari aproximat de 90.000 PTA/m2, amb
la inclusió de la part proporcional de la substitució de totes les obertures
exteriors de l'edifici, així com el sanejament de les façanes.

Aquest preu unitari, aplicat a la superfície total d'intervenció, ens dóna una previsió
del cost aproximat valorat en 356.850.000 PTA.
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En el moment de la radacelo definitiva del projecte d'execució es detallaran per
partides totes les intervenicons a realitzar.

Barcelona, març del 1992

ACORD 2/23, de 26 d'abril, sobre la Memòria per a la implementado dels
ensenyaments de la URVno especificats en la seva Memòria de Creació.

S'aprova la Memòria per a la implementado dels ensenyaments de la URV
no especificats en la seva Memòria de creació, que figura com a annex.

Tarragona, 26 d'abril de 1993

ANNEX

MEMÒRIA PER A LA IMPLANTACIÓ DELS ENSENYAMENTS DE LA
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI NO ESPECIFICATS A LA SEVA

MEMÒRIA DE CREACIÓ

La memòria de creació de la Universitat Rovira i Virgili, elaborada pel Departament
d'Ensenyament com a document de base per a la redacció de la Llei de creació de la
Universitat, preveu una llista dels ensenyaments que s'han d'impartir a curt termini a
la URV.

Aquesta llista va ser elaborada siguint les directrius de programació del Consell
Interuniversitari de Catalunya i defineix tots aquells ensenyaments que en el
moment d'elaborar la memòria tenien les directrius d'homologació ja aprovades pel
Consejo de Universidades. Aquells ensenyaments que no tenien encara directrius
no queden prou definits a la memòria, i per això ara és necessari definir-los i
argumentar la seva necessitat com a base per a l'aprovació dels decrets
d'implantació dels ensenyaments pel Consell Executiu del Govern de la Generalitat
de Catalunya.

La Comissió Gestora de la URV i el Claustre Provisional van estudiar el tema i van
proposar al Comissionat per a Universitats i Recerca la concreció de les titulacions a
impartir, proposta que després de ser estudiada per la Comissió de Programació del
Consell Interuniversitari va ser informada favorablement pel ple del Consell en
sessió del 29 de març de 1993.

En l'esquema següent s'indiquen les titulacions que definia la memòria de creació i
les que finalment ha informat favorablement el Consell Interuniversitari de
Catalunya:
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CENTRE

FAÇ. DE LLETRES

FAÇ. DE QUÍMICA
FAÇ. MEDICINA 1
CC. DE LA SALUT

ESC. TEC. SUP.
D'ENGINYERIA

FAÇ. CC. EDUC. 1
PSICOLOGIA

FAÇ. DE CC.
JURÍDIQUES

FAÇ. CC. ECON. 1
EMPRESARIALS

ESC. UNIVERS.
D'INFERMERIA
ESCOLA
D'ENOLOGIA

TITULACIONS QUE LA
MEMÒRIA PREVEIA
IMPARTIR
Llicenciatura en Filologia

L l icenc ia tura en
Geografia i Història

Llicenciatura en Química

Llicenciatura en Medicina
Diplomatica en Infermeria
(Reus)

Enginyeria Química
Enginyeria Tècnica en
Informàtica de Sistemes
Enginyeria Tècnica en
Informàtica de Gestió
Enginyeria Tècnica
Industrial

Mestre
Llicenciatura en Ciències
de l'Educació
Ll icenciatura en
Psicologia

Llicenciatura en Dret
Diplomatura en Relacions
Laborals
Llicenc. en Administració i
Direcció d'Empreses
Diplomatura en Ciències
Empresarials

Diplomatura en Infermeria
Enologia

TITULACIONS QUE SE
PROPOSA IMPARTIR

Llicenciatura en Filologia
Catalana
Llicenciatura en Filologia
Hispànica
Llicenciatura en Filologia
Anglesa
Llicenciatura en Història

Llicenciatura en Geografia
Llicenciatura en Antropo-
logia Social i Cultural
Llicenciatura en Química

Llicenciatura en Medicina
D i p l o m a t u r a en
Fisioteràpia

Enginyeria Química
Enginyeria Tècnica en
Informàtica de Sistemes
Enginyeria Tècnica en
Informàtica de Gestió
Enginyeria Tècnica en
Electrònica Industial
Enginyeria Tècnica en
Electricitat
Enginyeria Tècnica en
Química Industrial
Mestre
L l icenc ia tura en
Pedagogia
L l icenc ia tura en
Psicologia

Llicenciatura en Dret
Diplomatura en Relacions
Laborals
Llicenc. en Administració i
Direcció d'Empreses
Diplomatura en Ciències
Empresarials

Diplomatura en Infermeria
Enologia
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Per tant, i excepte la diplomatica d'Infermeria, que s'havia previst impartir a la
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i que s'ha substituït per la de Fisioteràpia
per les raons que s'exposaran, o bé s'impartiran els ensenyaments ja previstos o bé
s'ha concretat quins s'impartiran.

Del que s'ha dit anteriorment resulta que la Facultat de Química, la de Ciències
Jurídiques, la de Ciències Econòmiques i Empresarials, l'Escola Universitària
d'Infermeria i l'Escola d'Enologia tenen tots els ensenyaments ja definits en la
memòria de creació i, per tant, no s'han de considerar en la present memòria.

Per a la resta de centres, cal una exposició dels motius que justifiquen la concreció
que s'ha proposat i una justificació del recursos i necessitats previstos, objecte
d'aquest estudi.

FACULTAT DE LLETRES

Ensenyaments actuals
Actualment en la Facultat de Lletres s'imparteixen els ensenyaments de:

Llicenciat en Geografia i Història General
Opció d'Història
Opció de Geografia
Opció d'Història de l'Art
Opció d'Antropologia

Llicenciat en Filologia
Especialitat de Filologia Catalana
Especialitat de Filologia Espanyola
Especialitat de Filologia Anglo-germànica
Especialitat de Filologia Clàssica (només 1 r cicle)
Especialitat de Filologia Francesa (només 1 r cicle)

Altrament, i vinculat amb els ensenyaments anteriors, s'imparteix el primer cicle de
Filosofia dins de l'ensenyament de Filosofia i Ciències de l'Educació.

Proposta d'ensenyaments a impartir
Com s'ha exposat anteriorment, la memòria de creació de la Universitat preveu una
entrada total de 325 alumnes a la Facultat, 175 per a Filologia i 150 per a Geografia i
Història, però no concreta quins dels ensenyaments que sorgeixen de la reforma
són els que s'han d'impartir.

La Comissió Gestora, després d'un llarg i polèmic debat sobre el tema, va aprovar
que fossin els abans esmentats, és a dir:

Història
Geografia
Antropologia Social i Cultural (només segon cicle)
Filologia Catalana
Filologia Hispànica
Filologia Anglesa
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Posteriorment el Claustre provisional hi va donar el seu vist-i-plau i el Consell
Econòmic ho va aprovar definitivament. En els apartats que segueixen s'argumenta
per què s'han escollit els ensenyaments anteriors i es justifica econòmicament la
proposta.

Estudiants
Les dades d'estudiants de la Facultat referides al curs actual són les següents:

Ensenyament

Filologia
GHH3

capacitat

175
150

dem. min.
06/92

52
34

matrícula
1r curs
92/93

104
108

matrícula
total
92/93

554
489

% ocupació
(matríc.*100/

capacitat* 4.5)
70%
72%

La memòria de creació dóna dades d'estudiants en funció del temps. Si hom ho
compara amb la situació actual, pot constatar-se un cert manteniment de la població
total d'estudiants de la Facultat, encara que en els últims anys hi ha una certa
disminució en l'entrada.

No disposem de dades fiables dels estudiants de cada especialitat, ja que fins ara
funciona un pla d'estudis amb moltes assignatures optatives que fa difícil arribar a
conèixer exactament els alumnes per especialitats.

No obstant això, es pot afirmar que les especialitats majoritàries són Història i
Filologia Anglo-germànica, seguida de Filologia Catalana. Filologia Hispànica i
Geografia són dues especialitats que tenen una població estudiantil menor, però
suficient per justificar la impartido d'un ensenyament. Dins d'Història, hi ha una
població important que escull assignatures optatives de l'Àrea d'Antropologia
Social. La resta d'especialitats, fora potser d'Història de l'Art, és a dir Filosofia,
Filologia Clàssica i Filologia Francesa, són molt minoritàries.

Per tant, i considerant com a criteri prioritari la demanda estudiantil, pot afirmar-se
que els ensenyaments següents:

Història
Filologia Anglesa
Filologia Catalana

estan plenament justificats quant a demanda pels estudiants, mentre que els que
segueixen:

Geografia
Antropologia Social i Cultural
Filologia Hispànica

es justifiquen parcialment per la demanda. No obstant això, considerant l'interès
sòcio-econòmico d'aquests ensenyaments i el nombre de professors de les
diferents àrees de coneixement implicades, es justifica plenament la seva
implementació.
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Professorat
La Universitat s'ha estructurat recentement en departaments. La gran majoria de
professors amb docència a la Facultat de Lletres forma part dels quatre
departaments que es relacionen a continuació, distribuïts per categories de
professorat i àrees de coneixement.

I Departament I areas da coneixement quo integra HOU I TU" I TEU I AS I AJ I PC' I

Història i Geografia

Filosofia i Antropologia
Social

Filologies Romàniques

Filologies
Anglo-germàniques

Arqueologia
Prehistòria
Ciències i Tècniques Historiògraf.
Història de l'Art
Història Antiga
Història Medieval
Història Moderna
Història Contemporània
Música
Didàctica de la Música
Didàctica de les Ciències Socials
Anàlisi Geogràfica Regional
Geografia Física
Geoqrafia Humana
TOTAL PROFESSORAT
Filosofia
Lògica i Filosofia de la Ciència
AntroDoloqia Social
TOTAL PROFESSORAT
Filologia Catalana
Filologia Espanyola
Filologia Francesa
Filologia Llatina
Filologia Grega
Lingüística General
Didàctica de la Llengua i la
Literatura
TOTAL PROFESSORAT
Filologia Anglesa
Filologia Alemanya
TOTAL PROFESSORAT

1

1

1

1

1
5

1
1
1
1

1

1

4
1
1
2

1
1
1
3
1
2
3
2
1

3
1
19
4
1
4
9
6
7
2
2
2
1

20
6
3
9

4

2

1

7

0
2
2

e
12
2

2

1

1

2

1
1
3
4
3

1

11
2
2
4

1

1

1

3

0
1

1

1

3

0

31

10

36

13

*PC= professors computables als efectes de constitució de departaments segons la
legislació vigent
**TU inclou titulars d'universitat i catedràtics d'escola universitària

Algunes àrees no tenen docència a la Facultat de Lletres i d'altres en tenen en
ensenyaments d'altres centres.

En un estudi de plantilla on s'utilitza com a base la divisió en grups a partir dels 120
alumnes de teoria i 60 de pràctiques o seminaris, i on es preveu que cada professor
a temps complet imparteixi un total de 24 crèdits per any, s'arriba a la conclusió que
el professorat actual és el necessari per impartir els ensenyaments previstos,
encara que convindrà fer alguns ajustos entre categories i entre àrees de
coneixement omplint les deficitàries a costa de les que tenen excedents.
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ESTUDI DE LA PLANTILLA DE LA FACULTAT DE LLETRES

PLANTILLA TEÒRICAMENT NECESSÀRIA

ENSENYAMENT
Història
Geografia
Antropologia*
Filologia Catalana
Filologia Hispànica
Filologia Anglesa
TOTAL

CU
4
2

3
2
3
14

TU
12
7

9
7
g

44

AS
3
2

2
2
2
11

AJ
5
3

4
3
4

19

* No s'inclou el detall de professors per a l'ensenyament d'Antropologia, ja que s'han
de considerar inclosos en els computats per a Història i per a Geografia.

PLANTILLA ACTUAL

ENSENYAMENT
Història
Geografia
Antropologia
Filologia Catalana
Filologia Hispànica
Filologia Anglesa
Altres
TOTAL

CU
3
2
1
1
1
1
3
12

TU
14
4
9
6
7
6
8

54

AS
1
1
1
3
2
2
2
12

AJ
2

1
1

2
6

RESUM DE LA SITUACIÓ

PLANTILLA TEÒRICA
PLANTILLA ACTUAL
DIFERENCIA

CU
14
12
-2

TU
44
54
10

AS
11
12
1

AJ
19
6

-13

Queda clar, doncs, que hi ha una distribució incorrecta en categories de professors,
encara que el cost global de la plantilla teòrica i de l'actual és pràcticament
equivalent. D'aquest estudi resulta clar, doncs, que no falten recursos per a
professors a la Facultat de Lletres per impartir els ensenyaments
previstos, encara que sí que caldrà fer algun ajust quant a
categories.

Personal d'administració i serveis
La ubicació actual de la Facultat de Lletres als edificis de la plaça Imperial Tàrraco fa
que parcialment es comparteixi el PAS amb la Facultat de Química; per això es
relacionen a continuació les places d'aquest personal dotades al pressupost de
1993:
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Facultat de Lletres
Denominació plaça
Cap de la secretaria
Auxiliar
Auxiliar
Administratiu deganat
Subaltern
Subaltern

Grup
B/C
C/D
C/D
C
E
V

Nivell
22
14
14
14
10

Conjunt Qufmica-Lletres (Edificis PI. Imperial Tàrraco)
Denominació plaça
Conserge edificis
Subaltern
Telefonista
Telefonista
Cap biblioteca
Ajudant biblioteca
Ajudant biblioteca
Ajudant biblioteca
Ajudant biblioteca
Vigilant
Vigilant

Grup
III
E
IV
IV
B
B
B
B
IV
V
V

Nivell

10

22
18
18
18

Departament d'Història i Geografia
Denominació plaça
Auxiliar

Grup
C/D

Nivell
14

Departament
Denominació

de Filosofia i Antropologia Social
plaça

Auxiliar
Grup

D
Nivell

12

Departament
Denominació

de Filologies Romàniques
plaça

Auxiliar
Grup
C/D

Nivell
14

Departament de Filologies Anglo-germàniques
Denominació plaça
Auxiliar

Grup Nivell
12

Aquesta plantilla, encara que no suficient per treballar en condicions òptimes, sí que
permet treballar en condicions adequades i, per tant, en el moment actual no és
necessari cap increment pressupostari per aquest concepte.

Infrastructura
Des de la seva creació la Facultat de Lletres està ubicada als edificis de plaça
Imperial Tàrraco, que comparteix amb la Facultat de Química i els Serveis Centrals



5 5 UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI - Full Oficial núm. 5 - novembre de 1993

de la Universitat. Està previst el trasllat immediat dels ensenyaments de Ciències de
l'Educació i Psicologia a la seu de la seva Facultat i el proper trasllat dels Serveis
Centrals a la seu del Rectorat. Altrament, la Facultat de Química ha disminuït els
alumnes d'entrada de 240 a 150 per la creació de l'ensenyament d'Enginyeria
Química, ubicat a la seu de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria.

Per tot això resulta clar que, si bé en el moment actual hi ha força problemes d'espai
als edificis de la plaça Imperial Tàrraco, en un curt termini no n'hi haurà i per tant la
Facultat pot ubicar-s'hi perfectament bé. Caldrà, això sí, fer una adequació dels
espacis quan es produeixin els trasllats citats, reforma que es pot valorar com
segueix:

Espais que possiblement ocuparà la Facultat» 6.000 m2
Cost de l'adequació per m2= 40.000 PTA
Cost de l'adequació 240.000.000 PTA

Afegint-hi un 10% addicional per a equipament, resulta un total de 264.000.000
PTA.

La Comissió Gestora està estudiant també la possibilitat d'ubicar la Facultat de
Lletres en un nou edifici, a construir al solar que ara ocupa el Col·legi Jaume I,
davant el Rectorat. En aquest cas el cost seria:

Espais que possiblement ocuparà la Facultat» 6.000 m2
Cost de l'adequació per m2= 110.000 PTA
Cost de l'adequació 660.000.000 PTA

Afegint-hi un 10% addicional per a equipament, resulta un total de 726.000.000
PTA.

Estudi econòmic
Del que s'ha comentat resulta clar que per impartir els ensenyaments que es
proposa no se sol·licita cap increment del pressupost, excepte el que fa referència a
l'adequació de l'edifici valorat en 264 milions de PTA, que es gastarien possiblement
entre 1994 i 1995, o alternativament 726 milions en el cas que s'opti per la
construcció d'un nou edifici. Pels conceptes de professorat, personal
d'administració i serveis i despeses de funcionament, les partides previstes al
pressupost de 1993 són suficients. És clar també que qualsevol modificació del
pressupost que disminueixi aquestes partides farà difícil poder impartir tots els
ensenyaments previstos.

Documentació
A aquest estudi relatiu de la Facultat de Lletres s'adjunta una memòria més detallada
referida a l'ensenyament d'Antropologia Social i Cultural, perquè és considerat el
més nou dels que s'impartiran; els altres ensenyaments deriven tàcitament d'alguna
forma, de l'argumentació de la memòria de creació i no s'ha considerat necessari
redactar-ne una memòria específica.
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FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

La memòria de creació de la Universitat preveu impartir l'ensenyament de Medicina
amb 100 alumnes i la d'Infermeria amb 50.

La Comissió Gestora va acordar modificar la proposta inicial i sol·licitar en lloc de la
diplomatura en Infermeria, la impartido d'un ensenyament de Fisioteràpia, també de
primer cicle. El canvi es proposa en atenció a criteris de demanda, de capacitat
docent i científica i d'optimització de l'oferta d'ensenyaments sanitaris en l'entorn de
la Facultat, que inclou una completa xarxa docent assistencial.

Més concretament hom pot afegir:
1 / Actualment la URV té dues escoles d'Infermeria, una a Tarragona, com a centre

propi, i una a Tortosa com a centre adscrit. L'oferta de places a les comarques
meridionals queda garantida amb aquests dos centres.

2/ Hi ha una demanda no satisfeta d'unes 500 places per Fisioteràpia a tot
Catalunya, molt superior a la que es dóna per Infermeria.

3/ La infrastructura de la Facultat i de la xarxa assistencial permet sense cost
addicional impartir l'ensenyament de Fisioteràpia. Només cal dotar la plantilla de
professors i incrementar de forma molt poc significativa el capítol de
manteniment per possibilitar la posada en marxa d'aquest ensenyament.

4/ La URV té voluntat de caracteritzar-se per la impartido de determinats
ensenyaments on pugui excel·lir i que atreguin estudiants d'arreu de Catalunya.
La Comissió Gestora creu que amb la impartido de l'ensenyament de Fisioteràpia
s'haurà donat un pas més en aquesta direcció.

La Junta de Facultat va aprovar una memòria que justifica la impartido dels
ensenyaments previstos al centre, dóna les dades d'estudiants i les previsions de
demanda i fa un estudi de les necessitats quant a professorat, personal de
administració i serveis, despeses de funcionament i despeses d'infrastructura.
Aquesta memòria, que inclou tant l'ensenyament de Medicina com el de Fisioteràpia,
va ser aprovada posteriorment per la Comissió Gestora i s'acompanya a aquest
document com a annex, per tal de justificar detalladament la impartido de
l'ensenyament de Fisioteràpia, ja que el de Medicina ja està detallat a la memòria de
creació. Això no obstant, a la dita memòria també es detallen les necessitats de
l'ensenyament de Medicina perquè el Comissionat en tingui coneixement i pugui
estudiar les dotacions necessàries.

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA

Com s'ha esmentat anteriorment, la memòria de creació de la URV preveia la
impartido dels ensenyaments:

Enginyeria Química
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Enginyeria Tècnica Industrial.
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Mentro que els tres primers ensenyaments corresponen a noves titulacions i per
tant amb la memòria de creació queden totalment justificats, cal una argumentació
per justificar la proposta que es fa amb relació a l'antic ensenyament d'Enginyeria
Tècnica Industrial.

La proposta aprovada per la URV preveu la impartido de quatre ensenyaments:

Enginyeria Tècnica en Electrònica Industrial
Enginyeria Tècnica en Electricitat
Enginyeria Tècnica en Química Industrial
Enginyeria Tècnica en Mecànica

per les següents raons:

1/ L'Electrònica Industrial i l'Electricitat són les dues especialitats que ara es
cursen i tenen una població estudiantil que supera actualment la que tindran en
el futur quan s'apliquin els nombres d'entrada derivats de la reforma dels plans
d'estudis. Així, ara hi ha una demanda mínima de 272 estudiants, amb un total de
1.054 alumnes matriculats de l'ensenyament, que representen el 100% dels que
haurien que tenir segons la memòria (300 -capacitat- *3.5).

2/ La Química Industrial és un ensenyament important per l'entorn socio-economic
de Tarragona i reclamat insistentment per la indústria, com també el de Mecànica
per tal de dotar la indústria dels tècnics de manteniment que li són
imprescindibles.

S'acompanya una memòria de necessitats per a la posada en marxa dels
ensenyaments de l'Escola, aprovada per la Comissió Gestora, on se detallen les
necessitats de personal, manteniment i infrastructura.

Queda ajornat, però, per manca de disponibilitats pressupostàries del Comissionat
la posada en marxa de l'ensenyament de Mecànica. Això no obstant, es mantindran
les xifres d'entrada previstes a la memòria ara citada per tal d'ajustar els nombres a
la proposta global.

FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

Ensenyaments actuals
Actualment a la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia s'imparteix, a banda
de l'ensenyament de Mestre, que ja està en marxa i que per tant no és objecte de la
present memòria, l'ensenyament de Filosofia i Ciències de l'Educació, amb les
especialitats de Ciències de l'Educació i Psicologia.

Proposta d'ensenyaments a impartir
La memòria de creació de la URV preveu una entrada de 100 alumnes per a
Psicologia i de 50 per a Pedagogia, però no concreta exactament en quines
titulacions.
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La Comissió Gestora va aprovar que es concretessin en les llicenciatures:

Psicologia
Pedagogia

Igual que s'ha fet abans els ensenyaments de la Facultat de Lletres en els apartats
següents s'argumenta i es justifica econòmicament la proposta.

Estudiants
Les dades d'estudiants de la Facultat, excloent l'ensenyament de Mestre, referides
al curs actual són les següents:

Ensenyament

Pedagogia
Psicologia

capacitat

50
100

dem. min.
06/92

21
49

matrícula
1 r curs
92/93
40

102

matrícula
total
92/93

354
419

% ocupació
(matríc/100/

capacitat* 4.5)
157%
93%

S'obseva que, si bé la demanda mínima està aproximadament al 50% de la
capacitat, finalment la matrícula de 1r està gairebé al 100% i la Facultat està plena
quant a ocupació final, ja que -almenys per a Pedagogia- hi ha una entrada important
al segon cicle. Altrament, aquesta és una tònica mantinguda els darrers anys i, per
tant, es pot considerar reflex d'una situació estable.
Així doncs, per criteris estrictes de demanda de places és evident que establir dos
ensenyaments és correcte i que aquests siguin de Pedagogia i Psicologia queda
també, en principi, justificat. En tot cas, l'evolució de la demanda dirà si en el futur
cal pensar en algun altre ensenyament d'aquesta àrea.

Professorat
La Universitat s'ha estructurat recentment en departaments. La gran majoria de
professors implicats en els ensenyaments de Pedagogia i Psicologia forma part dels
departaments que es relacionen a continuació, distribuïts per categories de
professorat i àrees de coneixement.

I Departament I arnes de conelxamant qua Integra I CU I TU" l TEU I A S I AJ I PC5 I

Pedagogia

Psicologia

Didàctica t Organització Escola
Mètodes d'Investigació i
Diagnòstic de l'Educació
Teoria i Història de l'Ed.
Didàctica de l'Expressió Corporal
Didàctica de l'Expressió Plàstica
TOTAL PROFESSORAT
Metodol. CC del Comportament
Person., Aval. i Tractament Psicol.
Psicobiologia
Psicologia Bàsica
Psicologia Evolutiva i de l'Educ.
Psicologia Social
TOTAL PROFESSORAT

2

1

3

1
1

2

4
1
2

7
1
4

1
4
1
11

2

1

3
3
9

2

2

2
2
1

5

1
2
1
2
6

1
1

2

0

19

15

*PC= professors computables als efectes de constitució de departaments segons la
legislació vigent
"TU inclou titulars d'universitat i catedràtic d'escola universitària
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En un estudi de plantilla on s'utilitza com a base la divisió en grups a partir dels 120
alumnes de teoria i 60 de pràctiques o seminaris, i on es preveu que cada professor
a temps complet imparteixi un total de 24 crèdits per any, s'arriba a la conclusió que
el professorat actual és el necessari per impartir els ensenyaments previstos,
encara que convindrà fer alguns ajustos entre categories i entre àrees de
coneixement omplint les deficitàries a costa de les que tenen excedents.

ESTUDI DE LA PLANTILLA DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE
L'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

No inclou en l'estudi l'ensenyament de Mestre, perquè no és objecte d'aquesta
memòria

PLANTILLA TEÒRICAMENT NECESSÀRIA
ENSENYAMENT
Pedagogia
Psicologia
TOTAL

CU
2
4
6

TU
6
11
17

TEU
0
0
0

AS
2
3
5

AJ
2
4
6

PLANTILLA ACTUAL
ENSENYAMENT
Pedagogia
Psicologia
TOTAL

CU
3
2
5

TU
6
8

14

TEU
0
1
1

AS
4
3
7

AJ
0
1
1

RESUM DE LA SITUACIÓ

PLANTILLA TEÒRICA
PLANTILLA ACTUAL
DIFERENCIA

CU
6
5
-1

TU
17
14
-2

TEU
0
1

+ 1

AS
5
7

+ 2

AJ
6
1

-5

De les dades anteriors resulta que hi ha un cert dèficit de professorat que es podrà
cobrir plenament amb l'excés de professorat de l'ensenyament de Mestre. Es pot
concloure, doncs, que per impartir aquests dos ensenyaments no cal un
increment pressupostari, si bé caldrà fer reajustes de professors a
la Facultat.

Personal d'administració i serveis
A continuació es relacionen les places dotades en el pressupost de 1993 de
personal d'administració i serveis:

Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
Denominació plaça
Cap de la secretaria
Auxiliar
Administratiu deganat
Conserge
Subaltern

Grup
B/C
C/D
C
E
E

Nivell
20
14
14
12
10
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Subaltern ,
Subaltern
Vigilant
Vigilant
Cap Biblioteca
Ajudant Biblioteca
Ajudant Biblioteca

E
E
V
V
B
B
B

10
10

22
18
18

Departament
Denominació

de Pedagogia
plaça

Auxiliar
Grup

D
Nivell

12

Departament
Denominació

de Psicologia
plaça

Auxiliar
Tècnic Esp

Grup
C/D
III

Nivell
14

Aquesta plantilla, encara que no és suficient per treballar en condicions òptimes, sí
que permet funcionar en condicions adequades. Per tant, en el moment actual no
és necessari cap increment pressupostari per a aquest concepte.
Infrastructura

La Comissió Gestora té previst ubicar la Facultat de Ciències de l'Educació i
Psicologia als edificis propietat de la Universitat de la partida de Sant Pere
Sacelades, seu del que era l'Escola de Mestres, en l'organització de centres de la
Divisió VII de la UB. Aquests edificis són suficients per a l'espai que necessita la
Facultat, ja que es disposa de la superfície següent:

Edifici principal de la Facultat
Edifici annex (residència)
TOTAL

7.217 m2
5.133 m2

12.350 m2

Considerant un cost de 50.000 PTA/m2 per a aquesta reforma, resulta un total
617.500.000 PTA, i afegint-hi en aquest cas un 15% per a equipament, la quantitat
total és de 710.125.000 PTA necessaris per a la infrastructura d'aquest centre.

Estudi econòmic
Del que s'ha comentat resulta clar que per impartir els ensenyaments que es
proposa no se sol·licita cap increment del pressupost, excepte el que fa referència a
l'adequació de l'edifici valorat en 710 milions de PTA, que es gastaran possiblement
entre 1993,1994 i 1995.

Pels conceptes de professorat, personal d'administració i serveis i despeses de
funcionament, les partides previstes al pressupost de 1993 són suficients. És clar,
també, que qualsevol modificació del pressupost que disminueixi aquestes partides
farà difícil poder impartir tots els ensenyaments previstos.
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ACORD 3/23, de 26 d'abril, sobre la Memòria justificativa de la
llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n. Cicle).

S'aprova ta Memòria justificativa de la llicenciatura en Antropologia Social i
Cultural (2n. Cicle), que figura com a annex.

Tarragona, 26 d'abril de 1993

ANNEX

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA PETICIÓ DE LLICENCIATURA
ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL

Àrea d'Antropologia Social. Universitat Rovira i Virgili
Tarragona, març de 1993

1 . PRESENTACIÓ

Aquesta memòria vol donar uns quants elements per avalar la petició que, des de
l'Àrea d'Antropologia Social, el Departament de Geografia, Història i Filosofia, i la
Divisió del Camp de Tarragona es realitza de la instauració a Tarragona de la
llicenciatura d'Antropologia Social i Cultural. Amb relació a la pertinença d'aquest
ensenyament a Tarragona, volem fer constar el següent:

1) Que l'aprovació de la llicenciatura que es demana no suposa en absolut cap
augment en relació al desplegament docent que l'Àrea d'Antropologia Social ha
anat realitzant en els darrers anys, la qual cosa significa que la instauració de la
llicenciatura és totalment assumible pel quadre de professors actualment
existent, que, a més, s'ha vist-incrementat amb la incorporació d'un
investigador, amb funcions també docents, contractat a càrrec del Programa
Propio. Caldria optimitzar-lo amb la incorporació d'un professor ajudant,
demanda reiterada de l'Àrea.

2) Que l'aprovació de la llicenciatura es correspon amb l'augment de la demanda
social existent a les nostres comarques amb relació als estudis de ciències
socials. En aquest sentit, cal fer constar que és l'únic ensenyament de segon
cicle en Ciències Socials que es proposa des de la recent constituïda
Universitat Rovira i Virgili. El reclutament d'alumnat està garantit gràcies a la
diversitat de procedències que poden tenir els estudiants, que poden iniciar
aquest ensenyament després de l'obtenció del grau de diplomat (Treball Social,
Mestre o Infermeria, per exemple), o després de cursar els dos primers cursos
de llicenciatures afins (com Història, Geografia, Psicologia, Humanitats,
Pedagogia, Dret, Economia, etc.). Tornarem a insistir sobre aquest punt en el
moment oportú.

3) Que la trajectòria docent i de recerca de l'equip de professors i col·laboradors de
l'Àrea està en la línia dels departaments universitaris catalans i espanyols més
qualificats.



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI - Full Oficial niím. 5 - novembre de 1993 62

En aquest sentit, la memòria es compon d'un apartat dedicat a analitzar
comparativament la situació docent actual de la nostra àrea i la que es produina com
a conseqüència de la implantació de la llicenciatura. En un altre apartat es presenta
un breu esbós de les línies de recerca del col·lectiu de professors i llicenciats de
l'Àrea, que es realitzen en el marc de l'Arxiu d'Etnografia de Catalunya (que és
alhora la denominació del projecte marc de recerca en Antropologia Social i el nom
de la nostra revista científica). Finalment, fem esment de la projecció docent i
investigadora de l'equip que sustenta la possible realització d'aquest ensenyament.

2. ELS ESTUDIS D'ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL A
TARRAGONA.

2.1. La situació actual de l'ensenyament d'Antropologia Social i
Cultural

Des de 1975, i fins a l'actualitat, l'Àrea d'Antropologia Social de la Facultat de
Filosofia i Lletres de Tarragona ha impartit els seus ensenyaments dins la
llicenciatura d'Història General i Geografia.

Les característiques d'aquest pla d'estudis que amb poques diferències correspon
al pla de 1969 ("Pla Maluquer"), són les d'un ensenyament amb una alta optativitat:
12 matèries obligatòries i 13 optatives en el conjunt de les 25 matèries dels dos
cicles. Aquesta optativitat ha permès, en els 20 anys de la seva aplicació a
Tarragona, que el segon cicle de llicenciatura fos en la pràctica un cicle
d'especialització en les àrees següents:

- Història
- Geografia
- Història de l'Art
- Antropologia Social

D'aquesta forma, l'Àrea d'Antropologia Social ha fet un desplegament
d'assignatures equivalent o superior al que es realitza en aquells departaments i
universitats (Barcelona, Sevilla i Complutense) on es donen titulacions de llicenciat
en Antropologia Social o Cultural.

L'actual Pla d'estudis d'Història General i Geografia comprèn les assignatures
següents:

PRIMER CURS:
Introducció a I' Antropologia Social (obligatòria al Pla d'estudis)

PRIMER CICLE:
Etnologia de la Península Ibèrica
Etnologia dels Pobles Primitius
Història, Teoria i Mètodes de I' Antropologia
Antropologia Econòmica

SEGON CICLE:
Antropologia Política
Antropologia del Parentiu
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Antropologia Urbana
Mite, Màgia i Religió
Antropologia de la Medicina
Antropologia de la Marginació (quadrimestral)
Etnicitat (quadrimestral)

Cal afegir que les nostres disponibilitats de professorat actuals ens permeten dur a
terme aquesta tasca docent del cicle de llicenciatura i, a més, poder disposar d'una
dedicació suficient per impartir cursos en el nostre programa de doctorat sobre
Antropologia Urbana.

Ara bé, si comparem la situació actual amb el desplegament docent que suposaria
l'aprovació de la llicenciatura en Antropologia Social i Cultural que es
demana, podem garantir que l'Àrea d'Antropologia Social de
Tarragona posseeix els recursos docents suficients per poder
impartir amb garanties de qualitat la llicenciatura d'Antropologia
Social i Cultural.

En l'annex de la memòria presentem el contingut del programa de doctorat en
Antropologia Urbana que es realitza des del curs 1988-89. Cal destacar-ne la
participació de nombrosos professors de reconegut prestigi de diferents
universitats espanyoles i estrangeres, així com la matriculació d'estudiants
procedents de diferents indrets de Catalunya, d'Espanya i també de l'estranger,
desplaçats a propòsit a Tarragona per cursar aquest programa, i que actualment
estan fent les seves tesis de doctorat. La mitjana d'estudiants per curs ha estat
d'unes 20 persones.

2.2. Previsions de demanda.
Si tenim en compte que la demanda dels últims anys, tot i que l'oferta d'assignatures
d'Antropologia Social és enterament optativa dins una llicenciatura general, és d'uns
22 alumnes, s'ha de preveure que amb la creació de la nova titulació aquesta
demanda pot créixer significativament.

Cal tenir present, d'altra banda, que si exceptuem el cas de les universitats de
Barcelona i Bellaterra, que responen a la crescuda de la demanda barcelonina,
Tarragona ha tendit a cobrir fins ara les demandes dels estudiants provinents dels
districtes universitaris de València i Saragossa, tant a nivell de llicenciatura, com,
sobretot, de doctorat. Amb una difusió convenient en aquests darrers districtes,
que no pensen implantar aquests estudis ni a curt ni a mig termini, considerem que la
demanda d'estudis d'Antropologia Social i Cultural es pot considerar suficient. Cal
tenir en compte, a més, les condicions d'accés a la llicenciatura, que faciliten
l'entrada des de vies i situacions molt diverses.

Pel fet de tractar-se d'una llicenciatura de segon cicle, l'accés es fa per part
d'estudiants que han cursat un primer cicle en qualsevol titulació en Ciències
Socials i Humanes. Segons l'ordre de 22-12-92 (cf. Butlletí Oficial de l'Estat del 31-1-
93), podran accedir directament a la llicenciatura en Antropologia Social i Cultural,
sense complements de formació, tots aquells que hagin superat el primer cicle
d'algun dels estudis següents: llicenciat en Belles Arts, llicenciat en Filosofia,
llicenciat en Economia, llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses, llicenciat
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en Dret, llicenciat en Sociologia, llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració,
llicenciat en Psicologia, llicenciat en Pedagogia, llicenciat en Història, llicenciat en
Geografia, llicenciat en Humanitats, llicenciat en Periodisme, llicenciat en
Comunicació Àudio-visual, llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques. També
podran accedir-hi tots aquells que estiguin en possessió dels títols següents:
Mestre (en qualsevol de les seves especialitats), diplomat en Infermeria, diplomat
en Treball Social i diplomat en Educació Social. Els bons contactes existents a nivell
institucional amb les escoles universitàries que imparteixen aquests ensenyaments
a tot el nostre districte (tant a Tarragona com a Barcelona, València, Castelló i
Saragossa) ens fa pensar que la llicenciatura d'Antropologia Social i Cultural pot
esdevenir una titulació de segon cicle amb una forta demanda, en la mesura que
permet una continuació ben estructurada dels estudis universitaris per a aquells
diplomats que vulguin obtenir un títol superior. Les previsions són d'admetre 40
alumnes al primer curs, i que se'n mantinguin 30 al segon.

Pel que fa a les sortides professionals dels titulars universitaris en Antropologia, cal
dir que en els darres anys aquestes s'han ampliat considerablement. Si, fins ara,
l'activitat professional dels llicenciats en Antropologia Social es concentra,
bàsicament, en l'ambient universitari, museístic i editorial, ara s'han creat noves
perspectives de treball amb la creació, per exemple, d'un nombre considerable
d'instituts o gabinets d'estudi privats dedicats a l'anàlisi de programes socials com
la marginació, les drogodependències, les migracions internacionals i d'altres temes
que preocupen les administracions públiques, que majoritàriament són les
destinatàries d'aquests treballs. D'altra banda, a nivell de corporacions locals, el
nombre de contractats per serveis socials, animació socio-cultural, qüestió cultural t
programes ocupacionals és cada vegada más ampli entre els llicenciats
especialitzats en Antropologia Social.

2.3. Projecció geogràfica de la llicenciatura d'Antropologia Social i
Cultural

L'ensenyament d'Antropologia Social i Cultural serà impartit a la Universitat de
Barcelona i a l'Autònoma de Barcelona. Inicialment semblava que també la Pompeu
Fabra i Lleida optaven a impartir la llicenciatura d'Antropologia Social i Cultural, però
posteriorment s'ha confirmat que no serà així.

És evident que després de vint anys d'ubicació dels estudis d'Antropologia Social i
Cultural a Tarragona, amb tot el que això representa, no es pot desmantellar el grup i
la demanda ja generada, enviant els futurs estudiants a Barcelona, pels costos
socials, polítics, econòmics i culturals que això implicaria. Cal tenir en compte,
també, que fora de Catalunya, en els dos districtes universitaris més propers
-Saragossa i València- no existeixen els estudis d'Antropologia Social i Cultural, per
la qual cosa la demanda social d'aquestes autonomies pot ésser coberta pel grup de
la Rovira i Virgili.

Però a més a més d'aquestes raons n'hi ha d'altres, també de fons, que aconsellen
consolidar el grup ja existent. En efecte, els estudis d'Antropologia Social i Cultural
ocupen un lloc sòlid en el "mapa mental" que hom té de l'Antropologia a l'Estat
espanyol.
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El reconeixement explícit del grup d'antropòlegs de Tarragona és degut,
bàsicament, a la creació d'un doble perfil propi -Antropologia de la Medicina i
Antropologia Urbana- que diferencien la nostra oferta de la de la resta de nuclis
docents i d'investigació de Catalunya i Espanya.

On més es palesa l'acceptació professional d'aquesta oferta és en el tercer cicle, en
el qual més del 80% dels nostres estudiants no són tarragonins, sinó que
procedeixen d'altres latituds (60% de Barcelona, 15% de Saragossa i València, 10%
de Portugal, Mèxic, Colòmbia i Uruguai, i la resta de les comarques tarragonines).

3. DADES DE PERSONAL DOCENT I INFRASTRUCTURA

3.1. Estructura departamental
El Departament responsable de l'organització docent de l'ensenyament
d'Antropologia Social i Cultural és el recent creat Departament de Filosofia i
Antropologia Social, que integra les àrees de coneixement següents:

Antropologia Social
Filosofia
Lògica i Filosofia de la Ciència

Aquest Departament compta en aquests moments amb 1 CU, 9 TU, 1 TEU, 1 AS, i 1
investigador (incorporat pel Programa Propio). Ja que en l'ensenyament
d'Antropologia Social i Cultural es troba implicada de forma quasi exclusiva l'Àrea
d'Antropologia Social, en les dades que segueixen considerem només els
professors i infrastructura que corresponen a aquesta àrea de coneixement.

3.2. Professorat de l'àrea d'Antropologia Social
3.2.1. Personal acadèmic
Fem constar a continuació el personal acadèmic amb què comptem per impartir la
docència requerida en la llicenciatura d'Antropologia Social i Cultural. Especifiquem
el nom, la categoria i la dedicació de cada professor.

-Dra. Dolors COMAS D'ARGEMIR i CENDRA, professora titular d'universitat.
Dedicació exclusiva. És especialista en antropologia econòmica i antropologia
del parentiu.

-Dr. Josep M. COMELLES i ESTEBAN, professor titular d'universitat. Dedicació
exclusiva. És especialista en antropologia de la medicina.

-Dr. Lluís MALLART i GUIMERÀ, professor contractat a càrrec del Programa
Propio. Dedicació exclusiva. És especialista en antropologia de la medicina i en
societats africanes.

-Dr. Joan PRAT i CAROS, catedràtic d'universitat. Dedicació exclusiva. És
especialista en antropologia de la religió.

-Dr. Joan Josep PUJADAS i MUÑOZ, professor titular d'universitat. Dedicació
exclusiva. És especialista en antropologia urbana.
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-Dr. Jordi ROCA I GIRONA, professor titular d'escola universitària (interí). És
especialista en antropologia simbòlica.

-Dr. Oriol ROMANÍ i ALFONSO, professor titular d'universitat. Dedicació
exclusiva. És especialista en antropologia urbana.

-Llicenciat Agustí ANDREU i TOMÀS, professor associat B. És especialista en
antropologia econòmica.

3.2.2. Becaris i col·laboradors
-Llicenciat Joan Manuel GARCIA JORBA, Beca de Formació del Personal
Investigador (Generalitat)
-Llicenciat Jordi COLOBRANS I DELGADO, Beca de Formació de
Personal Investigador (Generalitat)
-Llicenciat Àngel MARTÍNEZ HERNÀEZ, Beca de Formació de Personal
Investigador (Ministeri)
-Llicenciada Montserrat SORONELLAS I MASDÉU, Col·laboradora.
-Llicenciat Baltasar BALLESTER i FIGUERAS, Col·laborador.
-Llicenciada Yolanda BODOQUE PUERTA, Col·laboradora.
-Llicenciat Joan VENDRELL i FARRÉ, Col·laborador.

3.2.3. Infrastructura material
Espais docents: Les actuals dotacions d'infrastructura per a la realització de
l'ensenyament d'Antropologia Social i Cultural i del programa de doctorat en
Antropologia Urbana es corresponen als espais i aules disponibles de la Facultat de
Lletres. Cal assenyalar que la grandària dels grups de classe no serà gaire elevada,
a causa del nombre màxim d'alumnes que s'acceptaran anualment com a inscrits
(40). Així, doncs, es requeriran aules petites i seminaris. Pel que fa a les sessions
acadèmiques extraordinàries (conferències, per exemple) es pot comptar amb l'Aula
Magna existent a l'edifici on s'ubica la Facultat de Lletres. Cal remarcar també
l'existència d'una aula d'Àudiovisuals i d'una aula d'informàtica per donar suport a
l'activitat docent.

Arxiu d'Etnografia de Catalunya: Amb relació a les tasques d'investigació,
es pot comptar també amb el local de l'Arxiu d'Etnografia de Catalunya, on es troben
dipositats el materials etnogràfics, així com el local on es troba recentment
instal·lada una xarxa informàtica de tipus Ethernet. Aquesta infrastructura
informàtica és la que ha de permetre una millor realització dels projectes de recerca,
així com la codificació i entrada del material etnogràfic per al seu ús i consulta. En
aquest sentit, està previst que a partir d'aquesta xarxa es pugui constituir un banc
de dades etnogràfic amb possibles connexions amb xarxes de més ampli abast.

Les actuals instal·lacions són el resultat de l'activitat que s'ha anat duent a terme,
però cal assenyalar que en la mesura que aquesta activitat ha de continuar i, en el
que es pugui, ampliar, cal considerar la insuficiència d'espai amb què comptem de
moment. Així, cal destacar que en l'Arxiu d'Etnografia es troben dipositades més de
cinc-centes mil fitxes classificades de contingut etnogràfic, més d'un miler de
treballs monogràfics originals, a més d'una gran quantitat d'esquemes, mapes,
fotografies, diapositives, vídeos, cintes magnetofòniques enregistrades, etc.
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Mantenir i ampliar aquesta infrastructura té conseqüències a nivell de l'espai i del
personal requerits. Així, de cara a! futur caldria preveure, pel que fa a l'espai:

-Ampliació del local de l'Arxiu d'Etnografia de Catalunya.
-Sala d'estudi i consulta dels materials de l'AEC
-Ampliació del local on es troba la xarxa informàtica.

La gestió correcta de l'AEC requeriria, a més, poder disposar de personal tècnic
qualificat en documentació i en informàtica. Com dèiem en un altre punt d'aquesta
memòria, la gestió iniciada amb el Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya per a la contractació d'un documentalista i un expert en informàtica, ha
tingut una resposta positiva. Així doncs, estem en tràmit per cobrir, mitjançant un
concurs públic, les dues beques que ens permetran ordenar, catalogar i
sistematitzar el material dipositat a l'Arxiu d'Etnografia de Catalunya. Podrem
comptar, a més, amb una altra persona que s'encarregarà específicament de la
xarxa informàtica, de cara al seu millor aprofitament i també per fer possible els
enllaços desitjables amb altres grups i institucions de recerca.

4. PLANTILLA NECESSÀRIA PER A L'ENSENYAMENT D'ANTRO-
POLOGIA SOCIAL

En la previsió de la plantilla de professorat necessari, considerarem per una banda
la càrrega docent (crèdits acadèmics teòrics i pràctics) que s'atribueix
conjuntament a les àrees de coneixement afectades pel pla d'estudis d'Antropologia
Social i Cultural de la Facultat de Lletres. D'altra banda, calcularem quina càrrega
docent correspon només a l'Àrea d'Antropologia Social, ja que aquest constitueix
l'element necessari per avaluar la plantilla de professorat específic que correspon a
aquesta àrea de coneixement d'acord amb les responsabilitats docents que té
atribuïdes.

4.1. Càrrega docent de l'ensenyament en Antropologia Social i
Cultural

Els estudis d'Antropologia Social i Cultural, tal i com es preveu en el Reial decret
1479/1987 de 27 de novembre (BOE de 14 i 15 de desembre), que determina les
directrius generals pròpies d'aquest ensenyament, impliquen un mínim de tres àrees
de coneixement. A l'efecte de calcular la càrrega docent s'ha tingut en compte el
nombre d'alumnes admesos per any (40), xifra que implica l'organització d'un sol
grup de classes teòriques i de seminaris. En canvi, resulta necessari el
desdoblament en grups pel que fa a les pràctiques de camp, amb grups constituís
per 20 alumnes. Només una assignatura requereix organitzar grups de 10 alumnes,
ja que implica l'atenció directa individualitzada de treballs de recerca. D'acord amb
aquestes consideracions, especifiquem per separat la càrrega que correspon a les
assignatures obligatòries i a les optatives.
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Assignatures obligatòries:

ASSIGNATURA

Economia i Canvi Social
Parentiu i Reprod. Social
Antropologia Urbana
Antropol. de la Medicina
Història de l'Antropologia
Antropologia Política
Religió i Visió del Món
Teoria i Mètodes
Tècniques Qualitatives
Dissenys de Recerca
Etnologia Pobles d'Esp.
Introduc. a l'Estadística
Geografia Humana
Filosofia S.: Precursos
Filosofia Social Contemp.
Comunicació i Cultura

GRUP
TEÒRIC
(fins 100
alumnes)
4,5cx1
4,5cx1
4,5cx1
4,5cx1
4,5cx1
4,5cx1
4,5cx1
4,5cx1
1,5cx1

-
4,5cx1,5

3cx1
4,5cx1
4,5cx1
4,5cx1
4,5cx1

SEMI-
NARI

(fins a 50
alumnes)
1,5cx1
1,5cx1
1,5cx1
1,5cx1
1,5cx1
1,5cx1
1,5cx1
1,5cx1
1 ,5cx1
1 ,5cx1
1,5cx1
3cx1

1,5cx1
1,5cx1
1 ,5cx1
1,5cx1

PRACT.
CAMP
(fins a 10
alumnes)

-
-
-
-
-
-
-
-

3cx2
-
-
-
-
-
-
-

T. RE-
CERCA
(fins a 10
alumnes)

-
-
-
-
-
-
-
-
-

4,5cx1
-
-
-
-
-
-

C. DO-
CENT

(en
crèdits)

6
6
6
6
6
8
6
6
9

19.5
6
6
6
6
6
6

Assignatures optatives
Les assignatures optatives corresponen en un cinquanta per cent a l'Àrea
d'Antropologia Social i la resta, a altres disciplines afins. Pel que fa a les de l'Àrea
d'Antropologia, s'han reservat com a optatives assignatures que en la seva major
part tenen una dimensió aplicada (cinc d'elles en concret). La seva docència
implica, per tant, organitzar pràctiques de camp en diferent institucions sota la
supervisió d'un professor. En aquest cas, els crèdits es distribueixen de la manera
següent:

-teòrics 4,5 (un sol grup de 40 alumnes)
-pràctics 1,5 (dos grups de 20 alumnes)

Així, la càrrega docent de les assignatures optatives es distribueix de la forma que
s'especifica a continuació:

a) Assignatures corresponents a l'Àrea d'Antropologia Social:
Assignatures aplicades:

4,5 c teòrics x 1 grup
1,5 c pràctiques de camp x 2 grups = 7,5 c
7,5 c x 5 assignatures = 37,5 c

Assignatures teòriques:
4,5 c teòrics x 1 grup
1,5 c pràctics x 1 grup = 6 c
6 c x 5 assignatures = 30 c
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Aquesta xifra la dividim per 1,5 en considerar que no tots els crèdits optatius
s'organitzen cada any. D'aquesta forma, la càrrega docent que correspon a l'Àrea
d'Antropologia Social és de 45 credits.

b) Les assignatures optatives de disciplines alienes no suposen càrrega docent, ja
que estan incloses en diferents llicenciatures de la Facultat de Lletres
(Geografia, Història, Filologia Catalana).

RESUM: CÀRREGA DOCENT DE L'ENSENYAMENT D'ANTROPOLOGIA SOCIAL I
CULTURAL
1 ) Total càrrega docent de les assignatures obligatòries: 112,5 c

88,5 corresponen a l'Àrea d'Antropologia Social
6 corresponen a l'Àrea de Geografia Humana
12 corresponen a l'Àrea de Filosofia
6 corresponen a l'Àrea d'Estadística/Psicologia Social/Sociologia

2) Total càrrega docent optatives: 45 + 48 = 93 c

45 corresponen a l'Àrea d'Antropologia Social
(sobre un total de 65 crèdits previstos)
6 corresponen a l'ensenyament de Relacions Laborals
12 corresponen a l'Àrea de Filosofia
12 corresponen a l'ensenyament de Geografia
12 corresponen a l'ensenyament de Història
6 corresponen a l'ensenyament de Filologia Catalana

3)Total càrrega docent de l'ensenyament d'Antropologia Social i Cultural (calculat
en crèdits): 157,5 c

obligatoris 112,5 c
optatius Antropologia Social 45 c (sobre un total de 65 c)
optatius d'altres ensenyaments: 48 c (no incrementen la càrrega docent)

4.2. Càrrega docent que correspon a l'Àrea d'Antropologia Social
en la seva participació en diversos ensenyaments.

A més de l'ensenyament d' Antropologia Social i Cultural, l'Àrea d'Antropologia
Social participa en els ensenyaments següents, amb assignatures obligatòries i
optatives. A efectes de càlcul de la càrrega docent, només considerem aquelles
assignatures que no s'integren en l'ensenyament específic d'Antropologia Social i
Cultural:

1 ) Diplomatura en Relacions Laborals càrrega docent en crèdits
-Introducció a l'Antropologia Social (obligatòria)
6 crèdits (4,5+1,5) Grups previstos = 3:
4,5 c teòrics x 3 grups = 13,5
1,5 c pràctics x 6 grups = 9 22,5
-Antropologia Industrial (optativa)
6 crèdits. Grups previstos 1 6
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-Antropologia del Treball de la Dona (optativa)
6 crèdits. Grups previstos 1 6

2) Ensenyament de Geografìa i ensenyament d'Història
-Introducció a l'Antropologia Social (obligatòria)
12 crèdits (9+3). Grups previstos 1 o 2 (segons nombre alumnes)
9 c teòrics x 1 grup = 9 c
3 c pràctics x 2 grups = 6 c
= 15 crèdits 15(1 grup)

30 (2 grups)

3) Ensenyament de Filologia Hispànica i ensenyament de Filologia Catalana
-Antropologia Lingüística (obligatòria)
6 crèdits. Grups previstos 1 o 2 (segons nombre alumnes)
4,5 c teòrics x 1 grup - 4,5 c
1,5 c pràctics x 2 grups = 3 c
= 7,5 crèdits 7,5 (1 grup)

15 (2 grups)

Càrrega docent de l'Àrea d'Antropologia Social
1) Ensenyament Antropologia Social Crèdits

Assignatures obligatòries de l'Àrea 88,5
Assignatures optatives
(2/3 de les corresponents a l'Àrea) 45

2) Ensenyament de Relacions Laborals
Assignatura obligatòria (3 grups) 22,5
Assignatures optatives (1 grup)
(1/2 de les corresponents a l'Àrea) 6

3) Ensenyaments de Geografia/Història
Assignatura obligatòria/optativa (1 grup) (2 grups)

15 30

4) Ensenyaments de Filologia
Assignatura obligatòria 7,5 15

TOTAL CRÈDITS LLICENCIATURES 184,5 207

5) Ensenyament de doctorat 21
TOTAL CRÈDITS (LLIC.+ DOCT.) 205,5 228

Correspon a: 8,56 EJC (depenent del nombre de grups que s'organitzin)
9,5 EJC

Personal actual
5EJC(1 CU,4TU)x24c= 120c
1 EJC (TEU) x24c = 24c
1 associat B x 18 c = 18 c
1 investigador x12c= 12c
TOTAL 174 c
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Plantilla necessària
a) amb el mínim de grups previstos

8 EJC (2 CU, 5 TU, 1 TEU) 192 c
1 ajudant 12 c
TOTAL 204 c

b) amb el màxim de grups previstos
9EJC(2CU + 6TU+1TEU) 216c
1 ajudant 12 c
TOTAL 228 c

Tal com pot comprovar-se, amb el personal que actualment té l'Àrea d'Antropologia
Social pot cobrir-se satisfactòriament la docència implicada en l'organització de
l'ensenyament de segon cicle d'Antropologia Social i Cultural. Permet també
continuar endavant el programa de doctorat en Antropologia Urbana i hi ha encara la
possibilitat d'impartir docència en algun altre ensenyament. La plantilla necessària
per fer front a la docència de l'Àrea d'Antropologia Social en altres ensenyaments
suposa un petit increment, que pot realitzar-se de forma progressiva en relació amb
el conjunt de plantilles globals de la Facultat de Lletres i de Ciències Jurídiques. En
tot cas, volem insistir que l'organització de l'ensenyament d'Antropologia Social i
Cultural pot fer-se sobre la base del personal disponible actualment.

5. LA INVESTIGACIÓ EN ANTROPOLOGIA SOCIAL A TARRA-
GONA

5.1. Principals Unies de recerca de l'equip investigador
El grup investigador al qual es vincula aquest projecte s'organitza al voltant del
projecte comú anomenat Arxiu d'Etnografia de Catalunya, institucionalment adscrit
a l'Àrea d'Antropologia Social de la Facultat de Filosofia i Lletres de Tarragona.

L'AEC és la instància col·lectiva que agrupa les distintes recerques que es realitzen
a l'Àrea d'Antropologia Social, que tenen com a objectiu comú analitzar les formes
de vida quotidiana (referides especialment a Catalunya), així com les
transformacions més recents que s'hi produeixen, associades al procés
d'industrialització i d'urbanització.

En aquest context general, s'han efectuat diferents tasques de sistematització
i orientació de les recerques, discussió comuna i recopilació de materials
etnogràfics per ser utilitzats en projectes futurs. Es tracta, per tant, d'un esforç
orientat a donar unitat a les distintes recerques puntuals que s'estan realitzant.
Aquests objectius comuns s'han fet realitat mitjançant diversos instruments:

-Elaboració i discussió de guies de treball, models d'enquesta i guies
d'entrevista, algunes de les quals han estat publicades, bé a la revista editada
pel grup, Arxiu d'Etnografia de Catalunya, bé en edicions que hi són externes.

-Seminaris de direcció i de discussió dels projectes que s'inscriuen a l'AEC, en
els quals participen activament estudiants de doctorat i llicenciats. A partir
d'aquests seminaris s'organitzen les tasques en equip i es consoliden els grups
de recerca.
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-Els materials etnogràfics que s'obtenen a partir del desenvolupament dels
diferents projectes són sistemàticament classificats i arxivats, amb la qual cosa
es constitueix un fons etnogràfic amb valor documenta! per a futures
investigacions. El material etnogràfic inclou transcripcions d'històries de vida o
d'entrevistes, descripcions a través de l'observació directa, diapositives,
fotografies, plànols, mapes i vídeos.

Molt recentment, la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha
concedit la quantitat de 3.000.000 de ptes. a l'Arxiu d'Etnografia de Catalunya per
catalogar, arxivar i informatitzar els materials de l'Arxiu i facilitar-ne la seva consulta
pública.

Des del punt de vista docent, la formació d'investigadors es canalitza a través del
programa de doctorat d'Antropologia Urbana, que s'està realitzant des del curs
1988-90.

Pel que fa a la difusió, cal destacar l'edició de la revista Arxiu d'Etnografia de
Catalunya. Revista d'Antropologia Social, que s'edita des de l'any 1982 i que
actualment és de les poques revistes d'Antropologia Social que es publiquen
regularment a Espanya. Recull tant articles dels membres de l'AEC com
d'investigadors espanyols o estrangers.

La recerca s'organitza en diferents equips de treball, d'acord amb els
subprojectes que s'emmarquen a l'AEC, cadascun dels quals té uns objectius i una
metodologia específica, però que estan fortament imbricats entre ells. Els equips
constituïts són els següents:

1) Família i vida social. A partir de l'estudi de la institució familiar i de les seves
transformacions més recents, s'analitzen particularment els aspectes relatius
als rols femenins i masculins, als vincles relacionals i morals del parentiu i a
l'articulació de tot això amb la vida social. Els principals èmfasis es marquen en
les relacions entre família i treball, xarxes de parentiu i processos
migratoris, i família i situacions d'assistència.

2) Processos migratoris i identitat social. Amb la finalitat d'analitzar les
identitats col·lectives, amb les seves variacions i contradiccions internes, es fa
especial èmfasi en l'estudi de les perifèries urbanes, en el paper de
l'associacionisme i de la lluita obrera en la construcció d'un nou teixit social a
la societat catalana, així com en l'impacte d'aquests processos en diferents
grups generacionals per tal d'establir com es constitueixen els diferents tipus i
nivells d'identitat.

3) Processos de marginació social. S'enfoca a partir de l'anàlisi dels
diferents moviments culturals que suposen transformacions importants en els
usos, costums i maneres d'actuar de tot un seguit de grups socials que s'han
vist implicats en processos de marginació, com és el cas de la població
presidiária, minories ètniques (com els gitanos) o de les situacions de
pobresa en general. Es fa especial èmfasi en l'anàlisi de les
drogodependències.
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4) Antropologia de la medicina. S'analitzen els factors socials i
culturals que constitueixen el continuum salut-malaltia i que a les societats
industrialitzades contribueixen a la gestió dels processos de malaltia i a la seva
prevenció, incloent els aspectes institucionals en què s'emmarquen, així
com l'estudi de les professions sanitàries. Mereix especial èmfasi l'estudi de les
relacions entre l'autoatenció en salut i l'atenció institucional.

5) Antropologia de la religió. L'orientació d'aquest subprojecte es dirigeix als
següents centres d'interès: comportaments religiosos a nivell
domèstic, pràctiques religioses al voltant de les parròquies i estudi de
santuaris i ermites. Recentment s'ha incorporat l'estudi dels moviments
religiosos alternatius, que funcionen en forma de sectes, ja que no estan
legitimats socialment.

6) Recerques africanes. Amb la recent incorporació del Prof. Lluís Mallart,
l'Àrea es proposa fomentar una nova línia de recerca sobre les societats
africanes. Un èmfasi especial es posarà en l'estudi a) dels sistemes mèdics
tradicionals (projecte que s'articularà amb el d'Antropologia de la medicina), b)
dels sistemes urbans i c) dels processos migratoris d'africans a Europa.

En el marc de l'AEC no solament es coordinen aquests diferents temes i
subprojectes, sinó que, a més a més, se'ls vincula a projectes d'abast més ampli,
tant a nivell de l'Estat espanyol com a nivell internacional, tot coordinant-se amb
altres equips de treball que estan investigant en temàtiques similars. Cal destacar
que tots els subprojectes han comptat en un moment o altre amb subvencions per
part d'organismes de caràcter universitari, autonòmic, estatal i internacional.

5.2. Projectes de recerca realitzats pels membres de l'Àrea que
han obtingut finançament d'organismes externs

Fundació Jaume Bofill (200.000) 1982
Subvenció per a la realització de la investigació: "Els santuaris marians a
Catalunya" (Titular: Joan Prat)

Universitat de Barcelona (1.650.000) 1981-1984
Ajuts d'investigació institucional al projecte conjunt Arxiu d'Etnografia de
Catalunya: "Les formes de cultura a la societat catalana". (Pujadas, Comas
D'Argemir, Comelles, Prat)

ICE de la Universitat de Barcelona (150.000) 1983-1984
Subvenció per realitzar el treball monogràfic: "Masies a la comarca de l'Alt
Camp", amb estudiants i llicenciats d'Antropologia (Titulars: Joan Prat i Joan
Gibert)

CIRIT (380.000) 1984
Subvenció per a una recerca bibliogràfica a París sobre processos de
transformació social i econòmica (Titular: Dolors Comas d'Argemir)
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Fundació Jaume Bofill (1.350.000) 1984-1985
"Etnicitat i nacionalisme a Catalunya" (Director: Joan Josep Pujadas)

Universitat de Barcelona (120.000) 1985
Ajuts d'investigació institucional pel projecte: "Les condicions de reproducció del
sistema familiar" (Titular: Dolors Comas D'Argemir)

FISS (2.650.000) 1985-1986
"Determinantes socioculturales del uso autónomo de medicamentos en el ámbito
doméstico" (Director: Josep Maria Comelles)

CICYT (CAICYT) (1.850.000) 1985-1986
"Identidad étnica: procesos migratorios en Cataluña." (Director: Joan Josep
Pujadas)

Maison des Sciences de l'Homme (Paris) (20.000 FF) 1986
Ajut per al treball de recerca que s'inclou en el programa del: "Grup Internacional
d'Investigació per l'estudi dels processos de Transició Social." (Directora:
Dolors Comas D'Argemir)

Serveis de Cultura Popular (200.000) 1986
Ajut per a la publicació del Treball: "Trenta anys de literatura antropològica sobre
Espanya". Vol 4-5 de la revista Arxiu d'Etnografia de Catalunya. (Titular: Joan
Prat)

CNRS/CICYT (Conveni de cooperació franco-espanyol) (1.500.000 i 7.500 F.F.)
(1986-1987-1988)

Ajut per a la realització de reunions científiques entre els equips francès i
espanyol que participen en el programa comú de recerca: "Pluralitat de bases
econòmiques." Coordinació conjunta de Dolors Comas D'Argemir i Louis Assier-
Andrieu.

CICYT (5.085.000) 1988 a 1990
Subvenció per al finançament del projecte: "Pluralidad de bases económicas en
la transformación de familias y comunidades locales" (Directora: Dolors Comas
d'Argemir)

CICYT (2.820.000) 1988-1989
"Identidad étnica: procesos migratorios en Catalunya" (Director: Joan Josep
Pujadas)

Ajuntament de Barcelona/pmdb (1.500.000) 1989
Programa per a la presa de contacte amb drogodependents d'alt risc (Director:
Oriol Romaní)

Comunitat Econòmica Europea (programa ERASMUS) (980 ECUS) 1989
Finançament de viatge de preparació de programes integrats a França i Portugal.
(Titular: Joan Josep Pujadas)
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CICYT (1.160.000) 1989-1990
Concessió d'un ajut dins del Programa Mercurio per a l'estada de sis mesos a
Tarragona de Louis Assier Andrieu. Aquest ajut s'adreça.a promoure la
investigació conjunta: "La diversificació de models de vida familiar en el context
contemporani" (Titular: Dolors Comas D'Argemir)

CICYT (235.000) 1989-1990
Subvenció per a una estada a Berckeley per muntar la investigació: "Folklore,
cultura popular i nacionalisme: contextos polítics i sistemes simbòlics" (Titular:
Joan Prat)

Comunitat Econòmica Europea (Programa ERASMUS) (17.500 ECUS)
1989-1990

Concessió d'un ajut del Programa Erasmus per a l'intercanvi de professors i
estudiants dels Departaments de Lisboa (ISCTE) i l'Àrea d'Antropologia Social de
Tarragona (Titular: Joan Josep Pujadas)

Ajuntament de Tarragona/INEM (7.800.000) 1989-1990
Contractació de sis llicenciats en Antropologia i d'un auxiliar administratiu per a
l'elaboració de l'estudi: "La situació socio-laboral de la dona a Tarragona"
(Directora: Dolors Comas D'Argemir)

Ajuntament de Tarragona/INEM (7.800.000) 1989-1990
Contractació de sis llicenciats en Antropologia per a l'elaboració de l'estudi: "Els
oficis tradicionals a la ciutat de Tarragona" (Director: Joan Prat)

CICYT (3.140.000) 1989-1991
Concessió d'un ajut per l'elaboració de l'estudi: "Migraciones y procesos étnicos:
aspectos sociolingüísticos" (Director: Joan Josep Pujadas)

CICYT (6.292.000) 1990-1992
Concessió d'un ajut per l'elaboració de l'estudi: "Ideologías y prácticas
asistenciales: instituciones y relaciones informales en la Cataluña
contemporanea" (Director: Oriol Romaní)

CICYT (800.000) 1991
Subvenció per a una estada a Londres per muntar la investigació: "Funcions
assistencials a la família" (Titular: Dolors Comas d'Argemir)

Ajuntament de Reus/INEM (9.000.000) 1991-1992
Contractació de sis llicenciats en Antropologia per a l'elaboració d'un estudi
sobre la situació socio-laboral de la dona a Reus (Directora: Dolors Comas
d'Argemir)

Fundació Ciutat de Valls 1987-1991
Ajut per a una investigació d'antropologia històrica sobre el Pius Hospital
(Director: Josep Maria Comelles)
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Ajuntament de Barcelona/PMBD (5.000.000) 1990-1992
Subvenció per a la realització de l'estudi: "Heroïnòmans i serveis sòcio-sanitaris"
(Director: Oriol Romaní)

CICYT (3.140.000) 1991-1992
Ajut de recerca per a la realització de l'estudi: "Identidad étnica y procesos
migratorios en Cataluña: los aspectos sociolingüísticos" (Titular: Joan Josep
Pujadas)

Pía Nacional Sobre Drogues (8.000.000) 1991-92
Subvenció per a la realització de l'estudi: "Drogodependientes: circuitos
informales y procesos de integración social" (Director: Oriol Romaní)

Instituto de la Mujer (2.500.000) 1992-93
Subvenció per a la realització de la recerca: "Funciones asistenciales en la
familia: mujeres, trabajo y cuidados" (Titular: Dolors Comas d'Argemir)

Conselleria de Cultura (Generalitat de Catalunya) (3.000.000) 1993
Acord específic pel qual s'atorga una subvenció per a l'ordenació, catalogació i
informatització de l'Arxiu d'Etnografia de Catalunya (Titular: Joan Prat)

Govern d'Andorra (9.000.000) 1993-94
Subvenció per a la realització de la recerca: "Estudi etnogràfic de les Valls
d'Andorra: identitat, canvi social i patrimoni cultural" (Titular: Dolors Comas
d'Argemir)

Fundació Jaume Bofill (800.000) 1993
Ajut per impulsar el diploma de postgrau i les recerques relacionades amb
estudis africans (Titular: Lluís Mallart)

6. PROJECCIÓ DOCENT I INVESTIGADORA

6.1. Acords i convenis amb institucions universitàries i centres
d'investigació

S'han establert els acords de col·laboració científica següents, amb projecció
docent o implicacions per a la recerca:

-Université de Manterrò (París X)
-CIESAS (Mèxic)
-École des Hautes Études en Sciences Sociales (París)
-Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (Lisboa)
-Università degli Studi de Perugia
-Université de Lyon
-Universidad de Buenos Aires (Argentina)

S'han realitzat recerques coordinades (en Antropologia Social o en equips
interdisciplinaris) amb investigadors de les universitats o centres d'investigació
següents:
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-Universitat de Barcelona
-Universidad de Sevilla
-Universidad Autónoma de Madrid
-Universidad del País Vasco
-Universidad de La Laguna
-ICESB
-Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (Lisboa)
-Maison des Sciences de l'Homme (París)
-Laboratoire d'Anthropologie Sociale (París)
-Università degli Studi de Perugia
-Universitat d'Atenes
-Université de Toulouse-Lé Mirail
-Centre Nationale de la Recherche Scientifique (París i Tolosa)
-Musée des Arts et Traditions Populaires (Paris)

Es participa, o s'ha participat, a més, en diverses xarxes europees per a la
coordinació de recerques sobre temes específics en diferents àmbits. En algunes
d'aquestes xarxes s'ha efectuat la coordinació corresponent a la part espanyola:

-"Groupe Internacional de Recherche pour l'Etude de la Transition Sociale" (dir.
M. Godelier)
-Xarxa europea d'Antropologia de la Medicina
-Xarxa europea per a l'estudi de la família (coneguda com "L'Europa de les
famílies")
-Xarxa europea sobre Antropologia Urbana

6.2. Organització de congressos i reunions científiques
Especifiquem a continuació les formes de participació en congressos que han
implicat tasques organitzatives o bé la participació en les comissions científiques. A
banda, s'han de comptabilitzar les participacions individuals en aquests o altres
congressos i reunions científiques presentant ponències o comunicacions.

I CONGRESO ESPAÑOL DE ANTROPOLOGÍA (1977)
Organització: Universitat de Barcelona
Lloc de realització: Barcelona
Forma de participació: Comissió Organitzadora (J. Prat, D. Comas
d'Argemir, J.J. Pujadas)

I COL·LOQUI DE L'INSTITUT CATALÀ D'ANTROPOLOGIA (1981)
Organització: Institut Català d'Antropologia
Lloc de realització: Saifores (Tarragona)
Forma de participació: Comissió Organitzadora (D. Comas d'Argemir, J.
Prat, O. Romaní)

II CONGRESO ESPAÑOL DE ANTROPOLOGÍA (1981)
Organització: Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español

(FAAEE)
Lloc de realització: Madrid
Forma de participació: organització de simposis
"Etnicidad y nacionalismo" (J.J. Pujadas)
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l JORNADAS ANTROPOLOGÍA DE LA MEDICINA/11 COL·IOQUI DE L'ICA (1982)
Organització: Àrea d'Antropologia Social de Tarragona
Lloc de realització: Tarragona
Forma de participació: Organització del congrés i comissió científica (J.M.
Comelles, D. Comas d'Argemir, J. Prat, J.J. Pujadas)

III CONGRESO DE ANTROPOLOGIA (1984)
Organització: FAAEE
Lloc de realització: Sant Sebastià
Forma de participació: organització de simposis
"Etnicidad y nacionalismo" (J.J. Pujadas)
"Antropologia simbòlica" (J. Prat i H. Velasco)
"La profesión de antropólogo en el Estado español" (J.M. Comelles)

IV CONGRESO DE ANTROPOLOGIA (1987)
Organització: FAAEE
Lloc de realització: Alacant
Forma de participació: organització de simposis
"Familia y parentesco" (D. Comas d'Argemir i A. González)
"Etnicidad y sociabilidad" (J.J. Pujadas i J. Cucó)
"Historia de la antropología en España" (J. Prat, J. Bestard i F. Estévez)
"Antropologia Urbana" (J.J. Pujadas i O. Romaní)

III COL·LOQUI DE L'INSTITUT CATALÀ D'ANTROPOLOGIA (1988)
Organització: Institut Català d'Antropologia
Lloc de realització: Barcelona
Forma de participació: Comissió científica (D. Comas d'Argemir) Comissió
organitzadora (O. Romaní)

REUNIONS CIENTIFÍQUES INTERNACIONALS PER A L'ESTUDI DE LA TRANSICIÓ
SOCIAL (1986 a 1989)

Organització: Grup Internacional d'Investigació
Llocs de realització: Braga (Portugal) ANY: 1986

Tolosa (França) 1986
Puigcerdà 1986
Sitges 1987
Carcassona (França) 1988
Figueres 1989

Forma de participació: organització i coordinació (D. Comas d'Argemir i L.
Assier-Andrieu)

V CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA (1990)
Organització: FAEEE
Lloc de realització: Granada
Forma de participació:
Comissió científica del congrés (J.J. Pujadas)
Organització de simposis
"Antropologia urbana" (J.J. Pujadas i J. Cucó)
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REUNIONS INTERNACIONALS SOBRE ANTROPOLOGIA DE LA SALUT A
L'EUROPA MERIDIONAL (1991 i 1992)

Organització: Universitat de Perugia i Tarragona
Lloc de realització: Perugia (1991)

Tarragona (1992)
Forma de participació: organització i coordinació (O. Romaní i T. Sepilli)

6.3. Publicacions i altres aportacions científiques.
Els integrants de l'Àrea d'Antropologia Social, professors i becaris d'FPI, han
realizat notables aportacions d'ordre científic que es resumeixen en el quadre
següent.

Aportacions científiques i publicacions
Llibres
Articles en revistes cientifiques catalanes i espanyoles
Articles en revistes científiques estrangeres
Uapitols de llibres
Ponències i conferencies en congressos
Comunicacions en congressos

Nombre
46
197
29
85
36
110

6.4. Tesis de llicenciatura i treballs d'investigació.
La docència en Antropologia Social exercida des del 1975 queda reflectida en un
nombre important de tesis de llicenciatura que, a partir de l'entrada en vigor del
tercer cicle, s'han convertit en treballs d'investigació lligats als diferents programes
de tercer cicle impartits per l'Àrea d'Antropologia Social. L'evolució, pel que fa al
nombre i a l'any, és la següent:

ANY
1980
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

NOMBRE
2
1
4
2
3
4
5
1

6.5. Tesis doctorals llegides i inscrites.
Aquesta mateixa tasca docent es reflecteix de la manera següent quan ens referim
a doctorats i tercers cicles:

ANY

1990
1991
1992

TESIS LLEGÍ DES

1
1
1

TESIS INSCRITES
41
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7. ESTUDI ECONÒMIC

80

7.1. Personal docent
Aquests càlculs s'han fet d'acord amb les retribucions brutes (sense complements
ni triennis) de cada categoria de professors, segons el pressupost de 1993. Caldria
afegir-hi les quotes de cotització a la Seguretat Social.

Cal indicar que l'estudi econòmic no es fa sols de l'ensenyament d'Antropologia
Social i Cultural, sinó que considera la càrrega docent global que recau en l'Àrea
d'Antropologia Social per la seva participació en diversos ensenyaments. És difícil
fer-ne separació, ja que en tractar-se d'un llicenciatura de segon cicle, els crèdits
que apareixen en el primer cicle d'altres ensenyaments no sols tenen una funció
formativa a nivell interdisciplinari per als alumnes, sinó també informativa,
subministrant una preparació prèvia i necessària per accedir en millors condicions
als estudis de segon cicle.

Cost del personal docent (amb el mínim de grups previstos)

2 CU
5TU
1TEU

1 AJUDANT
(2n détela etapa)

4.840.890
3.921.138
3.319.050
2.285.212

9.681.780
19.605.690
3.319.050
2.285.212

TOTAL 26.077.160

Cost del personal docent (amb el màxim de grups previstos)

2CU
6TU
1TEU

1 AJUDANT (2n cicle)

4.840.890
3.921.138
3.319.050
2.285.212

9.681.780
23.526.828
3.319.050
2.285.212

TOTAL 29.998.298

A aquest cost cal afegir les quotes de cotització a la Seguretat Social.

7.2. Despeses de funcionament
Pel que fa a les despeses de funcionament, cal dir que la implantació de la
llicenciatura d'Antropologia Social i Cultural no ha d'implicar un increment. En aquest
sentit, la llicenciatura s'emmarca en el conjunt d'ingressos i despeses del
funcionament de la Facultat de Lletres, en què es preveu mantenir una proporció
similar a l'existent actualment.

Cal esmentar que en l'activitat docent i investigadora l'Àrea d'Antropologia Social no
sols ha comptat amb fonts de finançament ordinàries, sinó també amb d'altres de
caràcter extarordinari.

Les fonts de finançament extraordinàries estaran formades per diners procedents
d'institucions externes, destinats al pagament de recerques específiques, i que
poden prendre la forma de subvencions, beques, convenis de prestació de serveis,
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convenis ¡nterinstitucionals, etc. Aquesta ha estat una foni de finançament
àmpliament utilitzada pel personal d'Antropologia Social, tal com es pot comprovar
en l'apartat III.3.3.2. de la memòria, on es fa una relació de totes les subvencions
obtingudes per a la recerca, així com de les institucions que les han encarregades
i/o finançades. Cal destacar l'ampli ventall de la mostra, tant pel que fa al caràcter
de les institucions (públiques i privades), com a la seva implantació territorial
(locals, autonòmiques, estatals i internacionals).

ÀREA D'ANTROPOLOGIA SOCIAL UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, TARRAGONA
CURSOS DE DOCTORAT 1992-94

INFORMACIÓ: PROGRAMA DE DOCTORAT EN ANTROPOLOGIA URBANA

PRESENTACIÓ
L'objectiu d'aquest programa de doctorat és formar investigadors i especialistes en
antropologia urbana, amb atenció preferencial a les àrees següents: processos
urbans, migracions i diversitat cultural, sistemes de producció i reproducció social,
marginació, salut i sistemes assistencials.

Poden inscriure's com a estudiants d'aquest programa les persones llicenciades en
Antropologia Social, Sociologia, Geografia i Història, Ciències Polítiques, Ciències
Econòmiques, Dret, Psicologia, Medicina, etc. El títol de doctor de sortida es
correspon al de la llicenciatura d'origen.

L'organització del programa va a càrrec de l'Àrea d'Antropologia Social, del
Departament de Geografia, Història i Filosofia de Tarragona. Els cursos i seminaris
es realitzaran en el marc de la Facultat de Filosofia i Lletres de Tarragona, situada a
la pi. ImperialTàrraco, 1 (43001 Tarragona).

Per a informació específica sobre els aspectes acadèmics del programa, cal
adreçar-se als tutors, que per al bienni 1992-94 són:

Dolors Comas d'Argemir Tel. (977) 225254 (ext. 2049)
Joan Prat i Carós Tel. (977) 225254 (ext. 2051 )

La informació administrativa del programa pot obtenir-se a la Secretaria del
Departament de Geografia, Història i Filosofia, o bé a la Secretaria de la Facultat de
Filosofia i Lletres de Tarragona (Tel. 977/225254).

INFORMACIÓ GENERAL
El programa de doctorat en Antropologia Urbana es realitza des del curs 1988-89.
S'organitza de forma biennal, i hom s'hi pot inscriure en qualsevol dels dos anys del
cicle i completar-lo el curs acadèmic següent. El nombre d'alumnes està establert
entre un màxim de 30 i un mínim de 10. Els cursos i seminaris s'inicien al mes
de novembre i finalitzen al juny, d'acord amb el calendari específic de cada any.

Per poder ser admès/a en el programa de doctorat s'ha de fer una pre-inscripció
durant el mes d'octubre; les persones interessades han de posar-se en contacte
amb els tutors del programa i presentar el seu currículum acadèmic. Els qui no
tinguin la llicenciatura en Antropologia Social hauran de presentar, a més, un text
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escrit en el qual raonin els motius per què es desitja efectuar un programa de
doctorat en Antropologia Urbana. A principi de novembre es donarà a conèixer la
llista dels admesos, els quals podran assistir ja als cursos i realitzar la matriculació
administrativa.

En el bienni 1992-94 el programa ofereix un total de 58 crèdits, 18 dels quals són de
caràcter obligatori (això implica l'elecció de sis cursos de tres crèdits entre
assignatures considerades troncáis del programa). Els qui no tinguin la llicenciatura
en Antropologia Social hauran de fer, a més, 6 crèdits tutorials, corresponents a
Antropologia Social de les Societats Complexes I i II. Tota la resta de crèdits són
optatius, i existeix la possibilitat de fer un màxim de 5 crèd'rts en altres programes
de doctorat, sempre que es compti amb l'autorització del tutor.

Un cop aprovats els 32 crèdits, s'haurà d'inscriure la tesi doctoral i presentar-ne un
projecte avalat pel seu director. Aquests projectes seran avaluats per la Comissió
de Doctorat del Departament. La seva aprovació significa l'obtenció de la
suficiència investigadora, que dóna pas a la lectura de la tesi, en un període de fins
a cinc anys des de l'inici del programa.

La memòria del projecte de tesi doctoral haurà d'incloure, en principi, aquests tres
apartats: 1) descripció de l'objecte d'estudi, discussió teòrica i repàs de l'estat de la
qüestió; 2) metodologia i tècniques concretes d'estudi (no és imprescindible un pla
de treball periodical); 3) bibliografia i fonts.

RELACIÓ DE CURSOS I SEMINARIS

CURS ACADÈMIC 1992-93
Assignatures Tipus
Antrop.Social de les Societats Complexes I f
Seminari d'Investigació I m
Tècniques Quantitatives en Antrop.Urbana m
Processos de Marginació i Imatges Culturals f
Migracions i Processos Ètnics a Espanya
Cultura i Treball Industrial
Antropologia de la Medicina
Soc.Africanes:Org.Social i Sistema Reprès.
Revolució i Religiositat
Cultures del Treball i Sistema d'Identitat
Antropologia de la Sexualitat
Sociolingüística i Relac.lnterètniques
Pujadas.Turell.Pujol
Antropologia Comportament Alimentari f

CURS ACADÈMIC 1993-94
Antrop.Social de les Societats
Complexes II f
Seminari d'Investigació I m

Caràct.Crèd Professor
opt. 3 Comas i altres
opt. 3 Comas.Prat.Mallart
obl. 3 Pujadas,J;Díaz,A.
ob I. 3 Romaní, O.
obl. 3 Pujadas, J.J.
opt. 3 Sanz, G.
obl. 3 Comelles, Ü.M.
opt. 3 Mallart, L.
opt. 1 Terrades, I.
opt. 1 Moreno, I.
opt. 1 Guasch, O.
opt. 1

opt. 1 Carrasco, S.

opt. 3
opt. 3

Comas i altres
Comelles,
Pujadas,
Romaní
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Tècniques Qualitatives en Antrop.Urbana m obi. 3 Romani, O.
Roca, J.

Etnomedicina f obl. 3 .Mallart, LI.
Antrop. Aplicada a la Salut f opt. 3 Otegui,

Perdiguero,
Uribe

Família i Canvi Social f obl. 3 Comas, D.
Mites Urbansliteratura Fantàstica i Cinema f obl. 3 Prat, J.
Sociologia de la Salut f opt. 3 de Miguel, J.
Processos de Canvi en Srtuac.Rururbanes f opt. 1 García, J.L.
Construcció del Gènere i Espai f opt. 1 del Valle, T.
Del Marc Teòric a la Pràctica de Camp m opt. 1 San Román, T.
Antropologia de l'Educació f opt. 1 Iturra, R.
Inici de la Medicina Tècnica Grècia Clàssica f opt. 1 Zaragoza, J.

Tipus: f = fonamentals Caràcter: obligatòries i optatives
m » metodològiques (cal triar 6 assignatures entre les

assenyalades com a obligatòries)

CONTINGUT DE LES ASSIGNATURES

CURS ACADÈMIC 1992-93
Antropologia Social de les Societats Complexes I (3 crèdits)(optativa)
Professors: Dolors Comas d'Argemir, Josep M.Comelles, Lluís Mallart, Joan Prat,
Joan J. Pujadas i Oriol Romaní.

Es tracta d'un curs tutorial, a càrrec de tots els professors de l'Àrea d'Antropologia
Social de Tarragona, que té com a finalitat orientar als estudiants un programa de
lectures individualitzat, orientat a esmenar les mancances en la seva formació
dintre del camp de l'antropologia social.

Aquesta assignatura va adreçada especialment a aquells estudiants que no
estiguin llicenciats en Antropologia Social, per als quals és un pre-requisit per
accedir al programa de doctorat.

Seminari d'Investigació I (3 crèdits)(optativa)
Professors: Dolors Comas d'Argemir, Joan Prat i Lluís Mallart.

Seminari de preparació i discussió dels problemes teòrics i metodològics referits a
les recerques en curs sobre antropologia urbana.

Tècniques Quantitatives en Antropologia Urbana (3 crèdits)(obligatòria)
Professors: Joan J.Pujadas i Aureli Díaz.

Seminari d'introducció a les tècniques quantitatives més adequades al disseny de
les recerques antropològiques en àmbit urbà: sociogrames i xarxes de parentiu,
anàlisi multivariable per a l'explotació de censos i padrons, enquestes tancades
com a tècnica d'aproximació als problemes centrals d'una investigació, tècniques
de mostreig, introducció als programes de bases de dades (SPSS).
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En aquest curs, de forma general, no es tracta tant d'aprofundir en cadascun dels
tòpics com d'establir les bases de la utilitat de l'enfocament qualitatiu en funció dels
objectius específics de cada investigació. D'altra banda, es tracta d'orientar
l'alumne cap als centres i medis més adequats per obtenir un assessorament
específic en aquestes matèries.

Processos de Marginació i Imatges Culturals (3 crèdits)(obligatòria)
Professor: Oriol Romaní.

Es tracta de situar el lloc de les imatges culturals en el conjunt d'un sistema sòcio-
cultural, per analitzar posteriorment el paper que juguen en els processos de
marginació social, així com les seves formes d'articulació amb altres elements
bàsics de d'aquests processos. Això permetrà avançar en el coneixement del
significat de la marginació social en les societats urbanes. Durant el curs
s'estudiaran diversos tòpics en relació amb el tema (deliqüència, drogues, vellesa,
etc.).

Migracions i Processos Ètnics a Espanya (3 crèdits)(obligatòria)
Professor: Joan J. Pujadas.

Aproximacions teòriques i metodològiques per a l'estudi de la identitat ètnica.
Aproximacions historiogràfiques a la qüestió nacional a Espanya. Les grans
migracions internes a l'Espanya del segle XX. Estudis de cas: les migracions
estrangeres recents. Processos i mecanismes d'inserció sòcio-cultural: assimilació
vs. marginació. Tècniques d'aproximació per a l'estudi de la immigració en àmbit
urbà: històries de vida, xarxes socials, treball institucional, comunitari i laboral.
Perspectives antropològiques per a l'estudi a de la identitat.

Cultura i Treball Industrial (3 crèdits)(optativa)
Professor: Gonçal Sanz

El curs té com a objectiu fonamental l'anàlisi de les interaccions entre els processos
de treball i els tipus específics de relacions laborals, per un cantó, i les estratègies
dels petits empresaris per aconseguir una forma indirecta i persuasiva de control
laboral que permeti tant la reproducció de les unitats productives, com l'absència de
conflictivitat entre els treballadors, fins i tot quan les condicions materials i
reproductives dels treballadors són força negatives. Des d'un punt de vista teòric,
el curs cerca fer una crítica global al model econòmic neoclàssic, que considera
l'intercanvi laboral com un intercanvi de mercaderies, excloent de la seva anàlisi les
relacions de poder, fet que dificulta la comprensió global de la naturalesa de
l'intercanvi laboral en la producció capitalista. Alguns estudis de cas ens mostren
com les relacions entre empresaris i treballadors, especialment en l'economia
informal, poden estar afavorides per tot un seguit d'afinitats culturals i de valors
compartits que elaboren una imatge de l'empresari de tipus paternalista, però molt
pròxima a la sensibilitat dels obrers, cosa que el converteix en llur líder natural.

Antropologia de la Medicina (3 crèdits)(obligatòria)
Professor: Josep M. Comelles
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Curs bàsic d'introducció a l'antropologia de la medicina. Se centra en la discussió de
les diferents aportacions dels antropòlegs a l'anàlisi de la salut i la malaltia, als
problemes de docència relatius a la formació en antropologia dejs professionals
sanitaris. Es fa un especial èmfasi en l'anàlisi dels problemes de la promoció de la
salut i educació sanitària.

Societats Africanes: Organització Social i Sistema de Represen-
tacions (3 crèdits)(optativa)
Professor: Lluís Mallart.

Aquest seminari estarà dedicat a l'estudi d'una sèrie de nocions de tipus mana, com
el mangu dels zandé i nzakara dels dogon i bambara, el pfuna dels kukuya, \'evv
dels beti i fang, el ndoki dels Kongo i bakuba, el kundu dels ghaya i bapunu..., que
es troben en el si de molts sistemes de pensament africans. L'estudi d'aquestes
nocions ens conduirà a estudiar les nocions de persona, de poder, de saber,
d'ordre, amb les seves diferents articulacions amb la vida social i política d'aquests
pobles.

Revolució i Religiositat (1 crèdit)(optativa)
Professor: Ignasi Torradas.

-Rituals, creences i representacions simbòliques amb relació a la Revolució
Francesa.
-El parentiu davant la comunitat. L'Estat i les institucions de caràcter religiós:
l'antic règim, la Revolució i després.
-Filiació, aliança, ciutadania, contracte social i nacionalitat.
-La responsabilitat de la República davant l'economia, la guerra i la reproducció
humana.
-Llarga durada i curta durada en les estructures de parentiu. La
institucionalització històrica del parentiu europeu i la Revolució Francesa.
-Biografies i memòries del període revolucionari francès pel que fa a les relacions
entre religiosistat i parentiu.

Cultures del Treball i Sistema d'Identitats (1 crèdit)(optativa)
Professor: Isidoro Moreno

Les cultures del treball són un dels fenòmens fonamentals del sistema d'identitats
que posseeixen els individus i col·lectius socials. Juntament amb el gènere i
l'etnicitat, l'ocupació sòcio-professional -estar immersos en sistemes de treball
específics sota unes relacions socials de producció- és un dels principis identitaris
que posseeix una dimensió estructural. I això és especialment cert en els casos en
què pot parlar-se de cultures de treball molt definides i globalitzadores, entenent
com a tais no tan sols el conjunt de les tècniques, coneixements i formes
d'organització de processos de treball específics, sinó també els comportaments,
actituds i orientacions cognitivos generades per les experiències que aquests
processos de treball han generat en individus i col·lectivitats.

Antropologia de la Sexualitat (1 crèdit)(optativa)
Professor: Óscar Guasch.
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-La sexualitat des del relativisme: una possible antropologia de la sexualitat.
-Els fundadors: M.Mead i B.Malinowski.
-Primitius i perversos: el discurs victorià i dissidència sexual.
-De la repressió al deure de l'orgasme: sexologia i transformacions en el control
social de la sexualitat.

Sociolingüística i Relacions Interètniques (1 crèdit)(optativa)
Professors: Joan J.Pujadas, M.Teresa Turell i Mercè Pujol.

-Identitat ètnica i contacte de llengües.
-Canvi de codi i alternança de llengües com a recurs de comunitats
interètniques.
-L'alternança de llengües en la construcció de la imatge identitària.

Antropologia del Comportament Alimentari (1 crèdit)(optativa)
Professora: Sílvia Carrasco.

1. Els comportaments biològics de l'alimentació: l'anàlisi nutricional.
2. L'anàlisi antropològica de les dimensions socials i culturals de la conducta

alimentària.
3. Investigació aplicada en antropologia de l'alimentació. El seu paper en

l'educació per a la salut.

CURS ACADÈMIC 1993-94
Antropologia Social de les Societats Complexes II (3 crèdits)(optativa)
Professors: Dolors Comas d'Argemir, Josep M.Comelles, Lluís Mallart, Joan Prat,
Joan J. Pujadas i Oriol Romaní.

Es tracta d'un curs tutorial, a càrrec de tots els professors de l'Àrea d'Antropologia
Social de Tarragona, que té com a finalitat orientar als estudiants un programa de
lectures individualitzat, orientat a esmenar les mancances en la seva formació
dintre del camp de l'antropologia social.

Aquesta assignatura va adreçada especialment a aquells estudiants que no
estiguin llicenciats en Antropologia Social, per als quals és un pre-requisit per
accedir al programa de doctorat.

Seminari d'Investigació II (3 crèdits)(optativa)
Professors: Josep M. Comelles, Joan J. Pujadas i Oriol Romaní.

Seminari de preparació i discussió dels problemes teòrics i metodològics referits a
les recerques en curs sobre antropologia urbana.

Tècniques Qualitatives en Antropologia Urbana. (3 crèdits)(obligatòria)
Professors: Oriol Romaní i Jordi Roca.

Seminari que, basant-se en la presentació de diferents projectes de recerca
antropològica fets en àmbit urbà, es concentra en la presentació i discussió de les
tècniques emprades per a l'obtenció de les dades etnogràfiques: històries de vida i
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anàlisi de documents personals, entrevistes obertes i semidirectives, enquestes
genealògiques i cartes de parentiu, l'enquesta d'àmbit comunitari i l'anàlisi
institucional.

Etnomedicina (3 crèdits)(obligatòria)
Professor: Lluís Mallart

Després d'una presentació general per situar l'etnomedicina en el camp de
l'antropologia de la medicina, es farà una presentació de les grans tradicions
mèdiques (medicines il·lustrades del món antic, medicines transmeses oralment,
medicina cosmopolita...) tot actualitzant el problema que planteja la seva
coexistència. Així mateix, s'examinarà la noció de causalitat i la posició social del
malalt i dels terapeutes seguint els temes següents:

-Malalts, víctimes i transgressors d'ordre social.
-Causes, orígens i agents de la malaltia.
-Sabers i poders dels guaridors.

Antropologia Aplicada a la Salut (3 crèdits)(optativa)
Professors: R.Otegui, E.Perdiguero i Tx.Uribe.

1. La construcció social de la salut i la malaltia. Les relacions entre profans i
professionals. El paper de la literatura de divulgació sanitària del XVIII al XX.

2. La construcció social de la malaltia en l'atenció primària. Les relacions entre
metges, usuaris i personal paramedic. L'espai i el temps institucional. L'anàlisi
de la reforma de l'atenció primària.

3. La construcció social de la SIDA entre el col·lectiu de prostitutes i les imatges
entorn de la salut. La SIDA i els canvis en la interacció prostituta/client.

Família i Canvi Social. (3 crèdits)(obligatòria)
Professora: Dolors Comas d'Argemir.

-Família, grup domèstic i cicles de vida.
-La família en la vida econòmica.
-Família i reproducció de grups socials.
-La família com a idioma social.
-Grups de residència i família en els processos d'industrialització i urbanització.
-Família i sistemes de residència.
-La diversificació dels models de vida conjugal.
-El parentiu i la construcció social del gènere.
-Família i treball.
-La família com a marc institucional de l'atenció i cura de persones.

Mites Urbans: Literatura Fantàstica i Cinema. (3 crèdits)(obligatòria)
Professor: Joan Prat.

Dins l'àmbit de l'antropologia social, i ja des de la segona meitat del s.XIX, un dels
aspectes que més va interessar els primers etnòlegs evolucionistes va ésser
precisament la compilació - anàlisi dels mites. Aquests estudiosos, lògicament,
s'interessaven per la mitologia dels anomenats "pobles primitius", sense tenir



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI - Full Oficial núm. 5 - novembre de 1993 8 8

present que a la mateixa època un seguit d'escoles pre-romàntiques creaven o
recreaven a través de la literatura fantàstica alguns dels mites avui clàssics dins la
cultura europea.

L'objectiu del curs és presentar l'emergència històrica de les grans escoles del
fantàstic, la novel·la gòtica anglesa i la ghost story, la tradició alemanya, nord-
americana, francesa, russa, espanyola, etc. de cara a contextualitzar i analitzar les
noves concepcions ideològiques i mítiques sobre CHOME, la NATURA, la CIÈNCIA i
la TÈCNICA, el MÉS ENLLÀ, etc., entorn de les quals s'originen els grans mites
fantàstics divulgats, posteriorment, pel cinema.

Sociologia de la Salut. (3 crèdits)(optativa)
Professor: Jesús de Miguel.
(assignatura impartida a la Facultat de Ciències Econòmiques a Barcelona)

Estudia les teories generals sobre la salut, la malaltia i el coneixement mèdic
aplicat. S'analitzen els factors socials que influencien els processos d'emmalaltir a
les societats occidentals. Es desenvolupen estudis sobre pacients i necessitats
sanitàries de la població. Es passa revista, a més, als processos de creació
ideològica de la malaltia i de les crisis dels sistemes actuals. S'estudien també els
recursos sanitaris i la seva distribució, i en especial les organitzacions i institucions
del sector sanitari. Finalment, es discuteixen algunes idees sobre els processos de
planificació i polítiques sanitàries. El curs se centra en una llista de lectures
bàsiques, amb un punt de vista internacional.

Processos de Canvi en Situacions Rururbanes.(1 crèdit)(optativa)
Professor: José Luis García.

S'analitzaran les estratègies de readaptació que es produeixen quan, per
implantació d'indústries, es transformen totalment les condicions de vida en zones
rurals i es dóna pas a formes de residència i organització social pròpies de grups
urbans. S'estudiaran les peculiaritats de les noves formes d'interacció social, dels
seus corresponents marcs institucionals, de la utilització dels sistemes ideològics
tradicionals i de l'emergència d'altres de diferents. Es prendrà com a paradigma el
cas de la mineria asturiana, però amb la finalitat d'arribar a plantejaments generals
que puguin contrastar-se en situacions paral·leles.

Espai i Construccions de Gènere. (1 crèdit)(optatiu)
Professora: Teresa del Valle.

S'analitzaran alguns plantejaments teòrics i metodològics que reflecteixen les
visions culturals dels sistemes de gènere i hi influeixen.

1. La importància de l'estudi de l'espai: un camp multidisciplinar.
2. Assignacions d'espai i el seu recolzament.
3. La variabilitat d'espais en què se situen les dones.
4. Processos de transformació i canvi.

Del Marc Teòric a la Pràctica de Camp. (1 crèdit)(optativa)
Professora: Teresa San Román.
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En aquest curs es plantejaran, d'una banda, alguns dels problemes relatius a la
connexió entre el marc teòric i les propostes teòriques concretes per a la
investigació i, de l'altra, les tècniques de camp. Es farà especial èmfasi en
l'operacionalització d'entitats teòriques, les possibilitats experimentals de
contrastació i les possibilitats de dissenys de posada a prova de les proposicions.

Antropologia de L'Educació. (1 crèdit)(optativa)
Professor: Raúl Iturra.

Tot grup social, en qualsevol cultura del món, ha de resoldre el problema de
l'aprenentatge i l'ensenyament dels individus que el componen. En el
desenvolupament del procés de vida, hi ha sempre una part de la població que
desapareix amb la mort i que pren part de la memòria del grup, la qual es perd si no
es traspassa als que els substituiran. Hi ha tota una part de la població que neix i
necessita ser incorporada al grup i als seus sabers. Els primers ensenyen; els
segons aprenen. En aquest procés hi ha un canvi d'hàb'rts i costums, per les noves
idees que es desenvolupen en la convivència social. En la cultura occidental i en
d'altres, part de l'aprenentatge és deixat a institucions com l'escola, però
l'aprenentatge cultural té una força més gran que l'institucional. L'objectiu del curs
és explicar les formes orals i escrites de conservació i desenvolupament de la
memòria social en cultures lletrades i no-lletrades.

Inici de la Medicina Tècnica a la Grècia Clàssica. (1 crèdit)(optatiu)
Professora: Joana Zaragoza.

-El pensament filosòfic, base de l'elaboració del pensament mèdic.
-Pas de la medicina credencial a la medicina científica.
-Escoles mèdiques. Hipócrates.
-Medicina hipocràtics.

ACORD 4/23, de 26 d'abril, sobre la Memòria de proposta de creació de
l'Institut de Ciències de l'Educació.

S'aprova la Memòria de proposta de creació de l'Institut de Ciències de
l'Educació, que figura com a annex.

Tarragona, 26 d'abril de 1993

ANNEX
MEMÒRIA DE PROPOSTA DE CREACIÓ DE L'INSTITUT DE

CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ

1 . ANTECEDENTS
Els ensenyaments universitaris funcionen a Tarragona des del curs 1971-72, com a
extensions dels de Barcelona.
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El seu assentament i consolidació, així com la instauració de les llicenciatures
senceres, van permetre que en el curs 1974-75 s'instaurés una Delegació de l'ICE
dependent de la Universitat de Barcelona.

Aquesta Delegació recull totes les activitats pròpies de l'ICE per a les comarques
tarragonines: formació permanent del professorat, formació inicial del professorat
de secundària, activitats de formació per al professorat universitari i, posteriorment,
reciclatge de català.

En aquells moments les comarques tarragonines tenien centres dependents tant de
la Universitat de Barcelona com de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la
Universitat Politècnica de Catalunya.

Aquesta situació va propiciar la creació d'una Delegació de l'ICE de la UPC el curs
1986-87, amb la qual cosa es va establir, en principi, un repartiment de
competències entre ambdues delegacions i, després, el curs 1988-89, un
repartiment de l'àmbit geogràfic d'actuació.

Tot això coincideix en el temps amb un fort augment de la demanda d'adequació
infantil i de secundària i amb la progressiva descentralització de la formació
permanent del professorat, afavorida per la política educativa de la Generalitat de
Catalunya i la creació dels centres de recursos pedagògics.

1.1 Dades econòmiques
És difícil recollir ara totes les dades de l'activitat desenvolupada per ambdues
delegacions en el període del seu funcionament. La seva dependència de Barcelona
i la manca d'estructura administrativa estable són la causa d'aquesta dificultat. És
per això que solament es recullen des del 1983.

Els pressupostos donen idea de la progressiva implantació dels ICE a les
comarques tarragonines i de l'assoliment dels objectius proposats, així com també
de la nova i total consolidació i maduresa.

ICE UNIVERSITAT DE BARCELONA - TARRAGONA
CURS 1983-84 1984-85 1985-86
EGB 5.050.192 2.479.675 5.991.070
BUP/FP 1.029.585 1.894.714 920.126
ALTRES
UNIVERSITAT 1.040.000 1.198.840 988.922
CAP 1.330.200 1.449.500 1.744.800
TOTAL 8.449.977 7.022.729 10.409.918

ICE UNIVERSITAT DE BARCELONA - TARRAGONA
CURS 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92
EGB 2715.677 3.827541 3.612170 3.615.790 7.419.850 12462.000
BUP/FP 1.416.389 1.503.615 2552470 3.347.539 4.676.322 8.746.194
ALTRES 910.446 400.000
UNIVER. 1.736.921 2073.104 1557.284
CAP 2433.300 2101.097 2593.325 2.340.060 2501.551 3.402.140
TOTAL 8.302287 10.415.503 10.815.249 9.303.389 14.597.724 24.610.334
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ICE UNIVERSITAT
CURS 1986-87
EG B 1.971.020
BUP/FP 1.740.135
ALTRES
UNIVER.
CAP
TOTAL 3.711.155

POLITÈCNICA DE CATALUNYA
1987-88 1988-89 1989-90

1.407.410 4.487.900 5.514.672
1.622.230 2.589.400 4.975.000

3.029.640 7.077.300 10.489.672

- TARRAGONA
1990-91 1991-92

8.625.305 7.401.440
11.819.340 12.925.356

20.444.645 20.326.796

* Previsió per al curs 1992-93 amb una sola estructura d'ICE: Total APROX. 55.000.000,-

1.2 Activitats
ICE UNIVERSITAT DE BARCELONA - TARRAGONA
ANY PRIMÀRIA SECUNDÀRIA UNIVERSITAT

Cursos Seminaris G.Treball Altres Cursos Seminaris G.TreballAltres Cursos Conferèn.
83-84
84-85
85-86
86-87
87-88
88-89
89-90
90-91
91-92

24
26
12
19
18
6
16
33
47

10
4
4

20
23
18
21
11
24

9
3
8
5
12
4

10
12
11

6
5
1
4
5
4
14
14
19

7
3
4
4
4
7
10
4
8

5
4
2
2
4

6
8

1
4
2

2
7
4
2

1

ICE UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA - TARRAGONA
ANY

1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92

Cursos
12
9

24
31
43
34

PRIMÀRIA
SeminarisG.TreballAltres

SECUNDÀRIA
Cursos Seminaris G.Treball Altres

5
19
24
27
15

5
2
2
3
5

1

13

11
15
9
21
55
62

3
2
9
4
8
9

3
2
1
5
9
3

1.3 El professorat de les comarques tarragonines
El nombre total de professorat de l'àmbit no universitari atès per les delegacions
dels ICE a Tarragona, és el següent:

COMARCA
Alt Camp
Baix Camp
BaixEbre
Baix Penedès
Conca de Barberà
Montsià
Priorat
Ribera d'Ebre
Tarragonès
Terra Alta
TOTAL

PROF. INFANTIL/PRIMÀRIA PROF.
232
901
489
271
127
299
69

169
1.280

76
3.913 2.

* Font: Estadística de I'Ensenvament dels Municipis de Catalunya.

SECUNDÀRIA
116
558
245
140
65

168
27
71

846
21

257
Curs 89-90 / Ger

Catalunya
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1.4 Estructura anterior dels ICE
* ICE UNIVERSITAT DE BARCELONA - TARRAGONA

Càrrec Funció docent Cost Universitari
1 delegat Prof. Universitat 295.908

(reducció de 6 hores)
1 coord, infantil / primària Prof. EGB en comissió de 500.904

serveis
2 coord. BU P / FP 1 prof. BU P dedicació 8 h.

1 prof. FP dedicació 8 h.
1 secretari Prof. Universitari 295.908
1 auxiliar administratiu Sou + càrrega social 2.677.411

(2.012.940 + 33.01 %)

* ICE UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA - TARRAGONA

Càrrec Funció docent Cost Universitari
1 delegat 1 prof. BUP en comissió de 1.025.880

serveis
2 professors d'EGB 2 prof. EGB

(cos de directors a extingir)
1 auxiliar administratiu 2.677.411

2. JUSTIFICACIÓ

La creació de l'ICE de la Universitat Rovira i Virgili es justifica per les raons
següents:

1. Mantenir la tradició establerta a les comarques tarragonines des de 1975.
2. Completar l'estructura universitària que es manté arreu de Catalunya.
3. Mantenir l'estructura universitària de l'Estat espanyol.
4. Atendre l'impacte dels canvis educatius i la dinàmica de formació permanent del

professorat de les comarques tarragonines.
5. Col·laborar en l'adequació a les necessitats actuals de l'estructura educativa.
6. Col·laborar en la política de la Generalitat de Catalunya envers la formació del

professorat.
7. Donar un servei social des de la Universitat.
8. Comptar amb un òrgan adequat per a la connexió de la Universitat amb els altres

nivells educatius.
9. Oferir des de la Universitat un centre de discussió, reflexió i divulgació

d'investigacions envers l'àmbit educatiu.

3. CARACTERÍSTIQUES I OBJECTIUS: PROPOSTA DE L'ICE DE LA
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

3.1 Definició:
L'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat Rovira i Virgili de
Tarragona és un institut universitari que exerceix funcions de formació i
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perfeccionament del professorat, d'investigació, assessorament tècnic i divulgació
en els diferents nivells educatius en l'àmbit territorial de la DRV.

3.2 Funcions:
L'ICE de la URV inscriu les seves tasques en l'ampli món educatiu, intentant
connectar la Universitat amb tots els altres nivells educatius i col·laborar amb la
resta d'institucions dedicades a la formació i perfeccionament del professorat, molt
especialment amb la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia.

Per això l'ICE de la URV centrarà la seva acció en la investigació, innovació i
perfeccionament de professors i centres, farà costat a iniciatives i experiències,
s'oferirà com a centre discussió i reflexió, i donarà suport a la difusió d'estudis i
informacions en aquest sentit.

D'una manera més específica, són funcions de l'ICE de la URV.

1. La investigació educativa amb la col·laboració de la Facultat de Ciències de
l'Educació i Psicologia.

2. La formació i perfeccionament del professorat de qualsevol nivell educatiu, tant
en la seva projecció formal com en la no formal.

3. La informació i difusió d'experiències, treballs i materials d'interès pedagògic.
4. L'assessorament i orientació educatius a professors, centres, institucions i

alumnes.
5. La formació inicial del professorat d'ensenyament secundari, mentre es

mantingui la normativa i estructura actuals.
6. La col·laboració amb la normalització lingüística del professorat.
7. El desenvolupament de mitjans i recursos de suport per a la docència i a la

investigació.
8. Contribuir al perfeccionament i avaluació del professorat universitari, d'acord

amb les funcions que se li otorguin.

3.3 Estructura i Organització:
L'ICE s'ubicarà a la seu de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia, tal i
com consta en la seva memòria de creació.

L'ICE de la URV s'estructura en les àrees següents:

1. Formació Permanent del Professorat no Universitari
2. Formació Professional
3. Universitat i Investigació
4. L'ICE comptarà per al seu funcionament amb el suport d'Administració i Serveis

3.3.1 Àrea de Formació Permanent del Professorat no Universitari
Seccions:

1. Educació Infantil i Primària
2. Ensenyament Secundari Obligatori
3. Ensenyament Secundari Postobligatori
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Funcions:

a) Analitzar les necessitats de formació del professorat i dissenyar propostes
d'actuació.

b) Analitzar les necessitats de formació lingüística del professorat i dissenyar
propostes d'actuació.

c) Promoure la innovació educativa.
d) Executar els plans d'activitats.
e) Elaborar i desenvolupar programes per a la millora de la funció docent.

3.3.2 Àrea de Formació Professional
Nuclis de treball:

a.1 Ensenyament Tècnic Professional
* Analitzar les necessitats de formació del professorat tècnic professional i
dissenyar propostes d'actuació.
* Promoure la innovació educativa en el seu àmbit.
* Elaborar i desenvolupar programes per a la millora de la funció docent.
* Establir línies de col·laboració amb l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
(ETSE) i amb l'àmbit de la formació laboral i ocupacional.

3.3.3 Àrea d'Universitat i Investigació
Seccions:

A) Innovació i Avaluació Universitària
a.1 Innovació i Avaluació Universitària
a.2 Formació Inicial del Professorat de Secundària
a.3 Assessoria i Orientació

B) Investigació, Documentació i Divulgació
b.1 Investigació, Documentació i Divulgació
b.2 Centre de Formació del Professorat
b.3 Mitjans, Recursos i Noves Tecnologies

A) Secció d'Innovació i Avaluació Universitària
Nuclis de treball:

a.1 Innovació Universitària
* Analitzar les necessitats de formació del professorat universitari i
dissenyar propostes d'actuació.
* Promoure la innovació educativa en el seu àmbit.
* Elaborar i desenvolupar programes per a la millora de la funció docent.

a.2 Formació Inicial del Professorat de Secundària
* Propiciar la formació inicial del professorat d'ensenyament secundari.

a.3 Assessoria i Orientació
* Facilitar l'orientació educativa als alumnes i centres de la URV i al seu àmbit
geogràfic.
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B) Secció d'Investigació. Documentació i Divulgació
Nuclis de treball:

b.1 Investigació, Documentació i Divulgació
* Analitzar les necessitats d'investigació i innovació del professorat i
dissenyar propostes d'actuació.
* Promoure la innovació educativa
* Planificar i realitzar treballs d'investigació
* Difondre i contrastar projectes entre professors.

b.2 Centre de Professors
* Donar suport al perfeccionament del professorat basat en la reflexió sobre
la pràctica.
* Propiciar la recerca conjunta de procediments per a l'anàlisi i resolució de
problemes de la pràctica educativa.

b.3 Mitjans, Recursos i Noves Tecnologies
* Possibilitar el desenvolupament de mitjans i recursos, així com l'aplicació
de les noves tecnologies a l'ensenyament.

3.3.4 Administració i Serveis
* Realitzar la comptabilitat derivada de la gestió econòmica.
* Realitzar les tasques pròpies de comunicació interna i externa.
* Executar les tasques documentals pròpies de l'activitat i l'ICE.

ESTRUCTURA GENERAL
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3.4 Personal
ÀREA / SECCIÓ / NUCLI PERSONAL OBSERVACIONS
DIRECCIÓ 1 Prof. univ. amb reducció docent
ÀREA DE FORM. PERMA-
NENT DEL PROFESSORAT
NO UNIVERSITARI
Coordinació 1 Prof, en comissió de serveis
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S. Infantil i Primària
S. Ensenyament Secundari
S. Ens. Secundari i Postoblig.
ÀREA DE FORMACIÓ PRO-
FESSIONAL
Coordinació
ÀREA D'UNIVERSITAT I IN-
VESTIGACIÓ
Coordinació

Secció Innovació i Avaluació
Universitària

ÀREA / SECCIÓ / NUCLI
Nuclis:
-Innovació i Avaluació O
-Formació Inicial Professorat 1
de Secundària
-Assessoria i Orientació 1
Secció Investigació, Docu-
mentació i Divulgació
Nuclis:
-Investigació, Documentació i 1
Divulgació
-Centre de professors O
-Mitjans i Recursos 1

TOTAL PARCIAL 10

ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 4

TOTAL GLOBAL 14

4. COST ECONÒMIC

4.0 Direcció ICE
(Assimilat a degà de Facultat)

4.1 Àrea de Formació Permanent
del Professorat No Universitari:
Coordinador:
(Assimilat a director adjunt ICE)

0 Prof. EGB en comissió de serv.
1 Prof, en comissió de serveis
1 Prof, en comissió de serveis

1 Prof, secundària en com. serv.

1 Prof, universitari amb reducció
docent coordinarà les seccions
d'Investigació, Documentació i
Divulgació i portarà el nucli de
treball centre de professors.

PERSONAL OBSERVACIONS

A càrrec de la Direcció de l'ICE
Professor universitari amb
reducció docent
Prof. univ. amb reducció docent

1 personal lab. Aquest nucli es-
tarà a càrrec de coord, de l'àrea
A càrrec de la coordin. de l'àrea
1 personal laboral. Aquest nucli
estarà a càrrec del professor
encarregat del nucli d'Ense-
nyament Científic Professional.

2D12
1 C/D 16
1 B/C 20

775.284,-

418.296,-
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Seccions:

1. Educació Infantil i Primària 510.406,-
2. Ensenyament Secundari Obligatori 510.406,-
3. Ensenyament Secundari Postobligatori 1.241.117,-

4.3 Àrea de Formació Professional

Coordinador
(Assimilat a director adjunt de l'ICE) 418.296,-
Prof. secundària comissió serveis 1.241.117,-

4.4 Àrea Universitat i Investigació

Coordinador
(Assimilat a director adjunt de l'ICE) 418.296,-

Seccions:
Ai Secció d'Investigació i Universitària
Nuclis de treball:
a.1 Innovació Universitària
a.2 Formació Inicial del Professorat de Secundària
a.3 Assessoria i Orientació

B) Investigació. Documentació i Divulgació
Nuclis de treball
b.1 Investigació, Documentació i Divulgació
(1 laboral/Grup 3)
2.287.878 + 33.041 % 3.043.816,-
b.2 Centre de Professors
b.3 Mitjans, Recursos i Noves tecnologies
1 laboral/Grup 3
2.287.878 + 33.041 % 3.043.816,-

TOTAL PARCIAL 11.620.850,-

4.5 Àrea d'Administració i Serveis

2D12
2 x (2.051.122 + 33. 01%) 5.456.395,-
1 C/D 16
2.419.014 + 33.01% 3.217.531,-
1 B/C 20
3.045.640 + 33.01% 4.051.005,-

TOTAL PARCIAL 12.724.931,-

TOTAL GLOBAL 24.345.781,-
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4.6 Cost de funcionament
Partida

Telèfon Material of. Desp. esp. Act pròpies Total
Àrea docents
P.P. Prof.
no Univers.
Univers. In-
vestigació
Administ. i
Serveis
Direcció
TOTAL

400.000

500.000

300.000
100.000

1.300.000

200.000

400.000

400.000
100.000

1.100.000

300.000

650.000

-
150.000

1.100.000

500.000

2.500.000

.
-

3.000.000

1 .400.000

4.050.000

700.000
350.000

6.500.000

a) L'Institut de Ciències de l'Educació compensarà les despeses de personal i
funcionament que assumeixi la Universitat Rovira i Virgili, mitjançant l'aportació,
en la mesura del possible, d'un percentatge dels seus ingressos.

b) Els ingressos de l'Institut de Ciències de l'Educació s'incorporaran al
pressupost general de la Universitat Rovira i Virgili.

ANNEX
NUCLI DE TREBALL: ASSESSORIA I ORIENTACIÓ

Donada la creixent complexitat del món educatiu i la necessitat de fer arribar als
estudiants i a la tasca docent la comprensió dels nous fets educatius provocats per
aquesta complexitat i pels canvis en l'oferta i demanda dels sistemes socials,
culturals, professionals i personals, l'ICE vol oferir a estudiants i professors de
l'àmbit universitari i no universitari un servei que intenti dinamitzar el procés
d'ensenyament-aprenentatge i aproximar a la realitat discent i docent:

1) Les directrius i accions que emanin d'òrgans com el Vice-rectorat d'Estudiants,
la Coordinació de COU i les PAAU, el Servei de Beques, la Borsa de Treball.

2) Les directrius i accions que emanin de la Secció d'Innovació i Avaluació
Universitària tant de la Universitat com del mateix ICE.

3) Els plans i adequacions que emanin de la política educativa.

OBJECTIUS

1. Oferir un servei d'orientació educativa, professional/vocacional i personal que
permetrà donar a conèixer els elements fonamentals del procés orientador i la
seva utilitat (tant a nivell universitari com amb els altres nivells educatius).

2. Mantenir un bon nexe i contacte amb el món de l'empresa per tal d'aconseguir
apropar la universitat al món laboral i professional.

3. Donar a conèixer, principalment a l'alumnat dels últims anys de diplomatura o
llicenciatura, el funcionament i les vies d'accés al món del treball.

4. Coordinar els nivells educatius universitaris amb els de secundària.
5. Oferir un servei d'orientació a BUP-COU i FP una doble finalitat:

Orientació, en general segons les seves demandes.
Donar a conèixer l'oferta educativa de la Universitat Rovira i Virgili.
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6. Oferir un servei de diagnòstic i seguiment per a totes aquelles persones que ho
desitgin, tant a nivell universitari com a la resta de nivells educatius (problemes
educatius -en general-, problemes específics de rendiment acadèmic,
desenvolupament didàctic, ús de les noves tecnologies a l'ensenyament,
problemes de recerca d'ocupació...)

FUNCIONS

- Analitzar les necessitats d'adequació del professorat i de l'alumnat i dissenyar
propostes d'actuació.

- Promoure la innovació i l'avaluació educatives.
- Elaborar plans i programes d'actuació.
- Facilitar l'orientació (educativa i personal) a l'alumnat actual i futur de la DRV.
- Respecte al servei d'assessorament, facilitar la detecció i seguiment de

problemes educatius, la intervenció didàctica, l'avaluació, etc.
- Respecte al servei d'orientació, realitzar accions puntuals a partir de problemes

específics i planificacar ofertes, seminaris, cursos, conferències, etc. tant a
nivell universitari com no universitari.

CALENDARI D'APLICACIÓ

1 DE MAIG 1993

ÀREA/SECCIÓ

ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

1 D'OCTUBRE 1993

DOTACIÓ

1 D12
1 B/C 20

COST

2.728.198
4.051.006

ÀREA/SECCIÓ

ÀREA FORMACIÓ PERMANENT PRO-
FESSORAT NO UNIVERSITARI
Secció Ensenyament Secundari
Obligatori
Secció Ensenyament Secundari
Postobligatori
ÀREA UNIVERSITAT I INVESTIGACIÓ
Coordinador i Secció Investigació, Do-
cumentació i Centre de Professors
Formació Inicial Professorat de
Secundària
Assessoria i Orientació

Mitjans i Recursos

DOTACIÓ

1 prof. EGB en comis-
sió de servei
1 prof, secundària en
comissió de servei

1 prof. Universitat
amb reducció docent
1 prof. Universitat
amb reducció docent
1 prof. Universitat
amb reducció docent
1 laboral / Grup 3

COST

510.406

1.241.117

3.043.816
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1 DE MAIG 1994

ÀREA/SECCIÓ DOTACIÓ COST

Administració 1D12 2.728.198,-
Universitat i Investigació 1 laboral / Grup 3 3.043.816,-

ACORD 5/23, de 26 d'abril, sobre la Normativa d'accés al segon cicle de
la llicenciatura en Antropologia Social i Cultural.

S'aprova la Normativa d'accés al segon cicle de la llicenciatura en
Antropologia Social i Cultural, que figura com a annex.

Tarragona, 26 d'abril de 1993

ANNEX
NORMATIVA D'ACCÉS AL SEGON CICLE DE LA LLICENCIATURA

EN ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL

1 . L'accés a la llicenciatura de segon cicle en Antropologia Social i Cultural està
condicionat pel nombre de places que fixi anualment la Programació
Universitària de Catalunya. Per al curs acadèmic 1993-94 la capacitat fixada
ha estat de 40 places.

2. Si la demanda de places excedeix la capacitat abans esmentada, la
Universitat ordenarà les sol·licituds d'acord amb els criteris i proves que es
descriuen a continuació segons el grup al qual pertanyin els estudiants.

D'acord amb la normativa que determina l'accés al segon cicle de la llicenciatura en
Antropologia Social i Cultural, es poden distingir dos grups d'estudiants en funció
dels estudis previs que hagin realitzat, la qual cosa determina, a més, si han de
cursar o no uns crèdits de complements de formació. Els criteris emprats varien en
funció del grup.

Grup A: Estudiants que no han de cursar complements de formació
Els criteris i proves que es tenen en compte per ordenar les sol·licituds són els
següents:

a) Expedient acadèmic (6 punts)

Per l'atribució dels punts es prendrà en consideració la nota mitjana de l'expedient
corresponent als estudis que donen l'accés a la llicenciatura1, d'acord amb el

Per elaborar la mitjana de l'expedient es comptabilitzaran les qualificacions obtingudes de la
següent manera:
Matrícula d'honor: 10
Excel·lent: 9
Notable: 7
Aprovat: 5
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procediment següent:

- 6 punts: mitjana superior a 8,5
- 5 punts: mitjana entre 8 i 8,49
- 4 punts: mitjana entre 7 i 7,99
- 3 punts: mitjana entre 6 i 6,99
- 2 punts: mitjana entre 5,5 i 5,99
-1 punt: mitjana entre 5 i 5,49

b) Coneixement d'idiomes (2 punts)
Consistirà a fer una traducció al català o castellà de textos escrits en anglès o
francès (a elecció de cada candidat/a) que tinguin un contingut antropològic. No
caldrà que facin aquesta prova els alumnes que puguin acreditar haver cursat un
mínim de tres anys en escoles d'idiomes oficials o de reconegut prestigi (Escola
Oficial d'Idiomes, Escola d'Idiomes Moderns, Institut Francès, Institut d'Estudis
Nordamericans, Institut Britànic).

c) Coneixements previs d'Antropologia Social (2 punts)
Es reconeixerà un màxim de 2 punts als alumnes que hagin cursat prèviament
alguna assignatura d'Antropologia Social de forma reglada. En l'atribució d'aquests
punts es tindrà en consideració:

- 2 punts: Assignatures de 6 o més crèdits (o duració equivalent)
-1 punt: Assignatures de 3 a 6 crèdits (o duració equivalent)

Els alumnes que no hagin cursat prèviament cap assignatura d'Antropologia Social i
Cultural podran obtenir fins a 1 punt mitjançant la realització d'una entrevista amb
algun dels tutors de l'àrea, que versarà sobre les motivacions i interès del
candidat/a per realitzar la llicenciatura en Antropologia Social i Cultural.

Grup B: Estudiants que han de cursar complements de formació

a) Expedient acadèmic (4 punts)
Per l'atribució dels punts es prendrà en consideració la nota mitjana de l'expedient2

d'acord amb el procediment següent:

- 4 punts: mitjana igual o superior a 8
- 3 punts: mitjana entre 7 i 7,99
- 2 punts: mitjana entre 6 i 6,99
-1 punt: mitjana entre 5 i 5,99

b) Coneixement d'idiomes (2 punts)
Consistirà a fer una traducció al català o castellà de textos escrits en anglès o
francès (a elecció de cada candidat/a) que tinguin un contingut antropològic. No
caldrà que facin aquesta prova els alumnes que puguin acreditar haver cursat un
mínim de tres anys en escoles d'idiomes oficials o de reconegut prestigi (Escola
Oficial d'Idiomes, Escola d'Idiomes Moderns, Institut Francès, Institut d'Estudis
Nordamericans, Institut Britànic).

2 Cal aplicar el mateix criteri que a la nota 1.
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c) Entrevista (4 punts)
Es podrà obtenir fins a 4 punts mitjançant la realització d'una entrevista amb algun
dels tutors de l'àrea, que versarà sobre el comentari de temes relacionats amb la
diversitat cultural, així com sobre les motivacions i interès del candidat/a per a
realitzar la llicenciatura en Antropologia Social i Cultural.

3 . S'estableixen les següents quotes d'admissió:

1 ) Per als sol·licitants del grup A: 80% de les places.
2) Per als sol·licitants del grup B: 20% de les places.

Les sol·licituds es classifiquen independentment dins de cada grup i s'ordenen per
ordre decreixent de puntuació fins a completar la respectiva quota. Les vacants del
grup A seran cobertes pel sol·licitants del grup B i a l'inrevés.

En qualsevol dels grups, si es produeix igualtat en la puntuació obtinguda aplicant
aquests criteris, caldrà atendre a la mitjana obtinguda directament de l'expedient
acadèmic (abans d'atribuir-li la puntuació).

Tots els sol·licitants han de realitzar les proves i entrevistes corresponents en
el període establert amb caràcter general. Els alumnes que estiguin pendents
de l'aprovació d'assignatures en la convocatòria de setembre, faran les proves
condicionalment a l'obtenció dels requisits acadèmics corresponents. El llistat
d'admesos es farà públic abans del 30 de setembre.

ACORD 6/23, de 26 d'abril, sobre inclusió de noves disposicions
transitòria i final a la Normativa de permanència de l'alumnat de la URV.

S'acorda aprovar la inclusió, en la Normativa de permanència de l'alumnat de
la Universitat Rovira i Virgili, de les disposicions següents:

Disposició transitòria: Durant el curs 1992-93 l'estudiant/a haurà d'obtenir,
en el seu primer any acadèmic, almenys nou crèdits d'assignatures troncáis
o obligatòries d'universitat. En cas contrari, l'estudiant/a no podrà continuar
a la Universitat Rovira i Virgili cap dels estudis a què condueixi el primer curs
cursat.

Disposició final 2: Aquesta normativa entrarà en vigor el segon quadrimestre
del curs 1992-93.

Tarragona, 26 d'abril de 1993
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ACORD 7/23, de 26 d'abril, sobre el Pla d'ordenació acadèmica de
l'ensenyament d'Enginyeria Tècnica.

S'aprova el Pla d'ordenació acadèmica de l'ensenyament d'Enginyeria
Tècnica.

Tarragona, 26 d'abril de 1992

ACORD 8/23, de 26 d'abril, sobre el Pla d'estudis de l'EU d'Infermeria
Verge de la Cìnta, de Tortosa.

S'aprova que el Pla d'estudis de l'EU d'Infermeria Verge de la Cinta, de
Tortosa, adscrita a la Universitat Rovira i Virgili, sigui el mateix que el de
l'Escola d'Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili.

Tarragona, 26 d'abril de 1993

ACORD 9/23, de 26 d'abril, sobre Normativa, reglament, calendari,
distribució d'escons i cens electoral per a l'elecció del Claustre
constituent i de rector.

S'aprova la normativa, reglament, calendari, distribució d'escons i cens
electoral per a l'elecció del Claustre constituent i de rector, que figura com a
annex.

Tarragona, 26 d'abril de 1993

ANNEX
NORMATIVA SOBRE ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA

DEL CLAUSTRE CONSTITUENT

Article 1
El Claustre constituent és el màxim òrgan representatiu de la comunitat
universitària, al qual correspon l'elecció de rector, l'elaboració dels Estatuts de la
Universitat en el termini d'un any des de la seva constitució i aquelles altres
funcions que li confereixin la normativa vigent i la Comissió Gestora. La present
normativa desenvolupa el Decret 111/1993, de 6 d'abril, de ratificació de la
composició i normativa d'elecció del claustre constituent de la Universitat Rovira i
Virgili.

Article 2
El Claustre constituent de la Universitat Rovira i Virgili està compost en el moment
de la seva constitució per 119 membres, distribuïts de la manera següent:

a) El president de la Comissió Gestora.
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b) Els tres vice-présidents de la Comissió Gestora.
c) Vuit vocals de la Comissió Gestora.
d) El gerent.
e) 1res degans corresponents als centres següents: Facultat de Lletres, Facultat

de Medicina i Ciències de la Salut i Facultat de Ciències Jurídiques. Els degans
de les Facultats de Química, Ciències de l'Educació i Psicologia i Ciències
Econòmiques i Empresarials ja són membres nats del Claustre constituent,
atesa la seva condició de vocals de la Comissió Gestora.

f) Tres directors corresponents als centres següents: Escola Tècnica Superior
d'Enginyeria, Escola d'Infermeria i Escola d'Enologia.

g) Un total de 60 representants dels professors,
h) Un total de 30 representants dels alumnes.
i) Un total de 10 representants del personal d'administració i serveis.

Article 3
Atès que com a mínim el 50 per cent dels membres del Claustre constituent han
d'ésser professors doctors, és a dir 60, d'acord amb la disposició transitòria dos de
la Llei orgànica de reforma universitària, i ja que només 15 membres nats són
doctors, 45 dels 60 representants dels professors han de tenir el títol de doctor.

Article 4
4.1 La distribució dels representants del personal acadèmic serà proporcional

als professors adscrits a cada centre, amb un nombre de 2 professors fixos
per centre i la resta repartits proporcionalment, aplicant el sistema de Hondt i
prenent com a base a efectes de distribució els equivalents a jornada
completa (EJC), essent els professors ordinaris a temps parcial considerats
com a 0.5 EJC, els associats B com a 0.32 i els associats A com a 0.16.

4.2 El nombre de representants de cada centre que no han d'ésser
necessàriament professors amb el títol de doctor es determinarà de la
manera següent:

a) Atès que l'Escola d'Infermeria està integrada únicament per professors no
doctors, ja que només imparteix el títol de diplomat, la seva representació al
Claustre es farà únicament en funció de professors no doctors i no se li
atribuirà cap plaça de professor doctor.
b) S'atribuirà a cada centre una plaça de professor no doctor, la qual,
emperò, no haurà d'ésser necessàriament coberta per un professor no
doctor.
c) La resta de places de professor no doctor es distribuiran entre els centres
d'acord amb la següent fórmula:

nombre d'EJC no doctors del centre x nombre total de professors claustrals no doctors
nombre total d'EJC no doctors

4.3 La distribució dels representants dels estudiants serà proporcional als que
estiguin matriculats a cada centre, amb un estudiant fix per centre i la resta
repartits proporcionalment aplicant el sistema de Hondt.
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4.4 Els representants del personal administració i serveis seran escollits
globalment a nivell d'Universitat.

Article 5
Les eleccions de representants del personal acadèmic i del personal d'administració
i serveis es realitzaran seguint el reglament que s'acompanya. Les eleccions
d'estudiants es realitzaran d'acord amb la normativa aprovada a proposta dels
estudiants.

Article 6
6.1 Per tal de garantir la transparència i l'objectivitat del procés d'elecció del

Claustre constituent, es constituirà la Junta Electoral, que estarà composta
per:

a) Un vice-president de la Comissió Gestora, designat per la Comissió
Gestora, que actuarà de president.
b) El secretari general de la Universitat Rovira i Virgili.
c) Dos representants del personal acadèmic, un dels quals haurà d'ésser
necessàriament expert en dret, designats per la Comissió Gestora.
d) Dos representants dels estudiants, designats per la Comissió Gestora.
e) Dos representants del personal d'administració i serveis, designats per la
Comissió Gestora.

6.2 Els membres de la Junta Electoral seran nomenats pel rector.

6.3 Correspon a la Junta Electoral:

a) Interpretar les normes per les quals es regeix el procés electoral a
Claustre constituent.
b) Supervisar l'elaboració i la publicació del cens electoral.
c) Proclamar les llistes definitives de candidats al Claustre, així com el
resultat de les eleccions i els candidats electes.
d) Determinar el nombre, composició i constitució de meses i la seva
ubicació.
e) Resoldre les reclamacions i les impugnacions sobre qualsevol assumpte
relatiu al procés o els resultats electorals, en un termini màxim de tres dies
hàbils. Les resolucions de la Junta Electoral seran impugnables davant el
president.

Article 7
7.1 La mesa provisional del claustre estarà composta pel president de la

Comissió Gestora o vice-president que el substitueixi, que la presidirà, el
secretari general de la Universitat, dos professors, dos estudiants i un
membre del personal d'administració i serveis.

7.2 Excepte el president i el secretari de la Universitat, la resta de membres de la
mesa provisional i els seus suplents seran elegits, d'entre els membres
claustrals presents, per sorteig.
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7.3 Les decisions de la mesa provisional es prendran per majoria simple amb el
vot de qualitat del president.

Article 8
Mentre el Claustre constituent no aprovi un reglament propi, les seves normes de
funcionament seran les aprovades pel Claustre provisional. Serà també d'aplicació
supletòria la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim
jurídic de l'administració de la Generalitat de Catalunya.

REGLAMENT PER A L'ELECCIÓ DE REPRESENTANTS DEL
PERSONAL ACADÈMIC I DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I

SERVEIS AL CLAUSTRE CONSTITUENT

1. L'elecció dels representatns dels diferents sectors que constitueixen el
Claustre constituent es realitzarà mitjançant sufragi universal, lliure, igual,
directe i secret.

2. El sistema d'elecció de claustrals, tant de representants del personal acadèmic
com del personal d'administració i serveis, serà el majoritari.

3. La circumscripció electoral coincideix amb el centre universitari per al personal
acadèmic. Per al personal d'administració i serveis, la circumscripció serà única
a la Universitat.

4. L'elecció dels claustrals es farà d'acord amb el que disposen els apartats
següents:

a) Els electors hauran de donar el seu vot al nombre de candidats que resulti
d'aplicar per defecte un 75% al nombre total d'elegibles corresponents al seu
propi col·lectiu i circumscripció.
b) Seran proclamats electes aquells candidats que obtinguin un major nombre de
vots fins a completar el total de claustrals a la circumscripció electoral.
c) L'elecció de professors doctors i no doctors es farà de forma conjunta i en
una única llista.
d) En el cas de cessament per qualsevol causa d'un proclamat claustral, serà
substituït pel següent més votat de la circumscripció del que cessa.

CALENDARI PER A LES ELECCIONS AL CLAUSTRE CONSTITUENT

26-4 Aprovació de la present normativa, designació dels membres de la Junta
Electoral i convocatòria d'eleccions al Claustre constituent i a rector per part
de la Comissió Gestora.

27-4 Tramesa del cens electoral als centres per a la seva exposició pública.
29-4 Constitució de la Junta Electoral.
30-4 Termini de presentació d'esmenes al cens electoral.
04-5 Resolució de les esmenes presentades i fixació del cens definitiu.
05-5 Tramesa del cens electoral definitiu als centres.
06-5 Inici del termini de presentació de candidatures al Claustre constituent, a les

secretaries dels centres per a professors i estudiants, i a la Gerència per al
personal d'administració i serveis.
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06-5 Inici del termini de presentació de candidatures a rector a la Secretaria
General de la Universitat.

12-5 Final del termini de presentació de candidatures al Claustre constituent i a
rector.

14-5 Proclamació de les candidatures al Claustre constituent i a rector per la
Junta Electoral.

17-5 Inici del període de propaganda dels candidats al Claustre constituent.
20-5 Final del període de propaganda dels candidats al Claustre constituent.
21-5 Eleccions al Claustre constituent.
24-5 Revisió d'impugnacions i incidències per la Junta Electoral.
28-5 Proclamació de claustrals per la Junta Electoral.
31 -5 Tramesa de la convocatòria i ordre del dia del Claustre constituent.
01-6 Inici del període de propaganda dels candidats a rector.
11-6 Final del període de propaganda dels candidats a rector.
14-6 Constitució del Claustre constituent i elecció de rector. Aquest dia es

considerarà no lectiu a efectes d'exàmens.

DISTRIBUCIÓ D'ESCONS AL CLAUSTRE CONSTITUENT

CENTRE

FACULTAT DE QUÍMICA
FACULTAT DE LLETRES
FACULTAT DE MEDICINA l CG. DE LA SALUT
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA
FACULTAT DE CC. EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES
FAÇ. CC. ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS
ESCOLA D'ENOLOGIA
ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'INFERMERIA
TOTAL

Professor
doctor« / no doctor»

5
10
5
g
7
4
3
2
0

45

1
1
1
2
2
1
2
1
4
15

ESTU

3
4
2
5
4
5
5
1
1

30

ACORD 10/23, de 26 d'abril, sobre designació de la Junta Electoral.

S'aprova que la Junta Electoral la integrin els membres següents:

- Dr. Lluís Aróla Ferrer, president
- Dr. Antoni González Senmartí, secretari
- Dr. Antoni Pigrau Soler, vocal
- Dr. Lluís Torres Gosálvez, vocal
- Sr. José Pedregal Gil, vocal
- Sr. Àngel Rabanal Fuentes, vocal
- Sr. Juan Antonio Taboada González, vocal
- Sr. José Luís Valdivieso Alvarez, vocal

Tarragona, 26 d'abril de 1993
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ACORD 11/23, de 26 d'abril, sobre la Normativa per a la constitució dels
departaments de la Universitat Rovira i Virgili i elecció del respectiu
director.

S'aprova la Normativa per a la constitució dels departaments de la Universitat
Rovira i Virgili i elecció del respectiu director, que figura com a annex.

Tarragona, 26 d'abril de 1993

ANNEX
NORMATIVA SOBRE CONSTITUCIÓ DE DEPARTAMENTS

Article 1
1.1 Els departaments són unitats bàsiques encarregades d'organitzar i

desenvolupar la recerca i de programar i impartir la docència en els
ensenyaments propis de llurs respectives àrees de coneixement en una o en
diverses facultats, escoles tècniques superiors, escoles universitàries o en
altres centres que puguin ser creats.

1.2 Correspon a la Comissió Gestora la creació, la modificació o la supressió dels
departaments.

1.3 La iniciativa per a la creació, la modificació o la supressió dels departaments
correspon, indistintament, a la Comissió Gestora, als centres i als consells
de departament, d'acord amb el procediment que a aquest efecte
s'estableixi.

Article 2
2.1 Els departaments es constituiran per àrees reconegudes de coneixement

científic, tècnic o artístic o per les seves agrupacions i aplegaran tots els
docents i investigadors, les especialitats dels quals es corresponguin amb
aquestes àrees. La seva denominació es correspondrà amb la de l'àrea de
coneixement quan coincideixi amb una d'aquestes. Quan es tracti d'una
agrupació d'àrees, la Comissió Gestora determinarà la denominació més
adequada.

2.2 El nombre mínim de catedràtics i professors titulars per a la constitució d'un
departament és el que estableix la legislació vigent. Nogensmenys, la
Comissió Gestora podrà autoritzar la constitució de departaments amb un
nombre de catedràtics i professors titulars equivalent a deu amb dedicació a
temps complet.

2.3 Els departaments disposen d'un pressupost constituït pels ingressos
provinents de les partides pressupostàries que li assigni la Universitat,
d'acord amb els criteris de distribució que determini la Comissió Gestora, i
pels ingressos obtinguts a través dels contractes a què fa referència l'article
11 de la Llei de reforma universitària. La Comissió Gestora establirà el
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procediment per a l'autorització d'aquests contractes i els criteris per a
l'afectació dels béns i dels ingressos que se'n derivin.

2.4 Els departaments elaboraran el seu reglament de funcionament intern, que
serà aprovat pel Consell de Departament i ratificat per la Comissió Gestora.

Article 3
Són membres d'un departament:
a) Els seus professors.
b) Els seus investigadors.
c) Els seus ajudants.
d) Els alumnes de doctorat que hi estiguin adscrits.
e) El personal d'administració i serveis que hi estigui adscrit.

Article 4
Són competències dels departaments:
a) Organitzar i impartir la docència assignada dins el marc de la programació
dels ensenyaments.
b) Organitzar i desenvolupar la recerca.
c) Organitzar i impartir els cursos de doctorat
d) Organitzar i impartir cursos d'especialització, reciclatge i extensió
universitària.
e) Fomentar la renovació científica i pedagògica dels seus membres.
f) Promoure la realització de treballs científics, tècnics o artístics, d'acord
amb aquestes normes provisionals de funcionament.
g) Fomentar la relació amb altres departaments.
h) Elaborar llurs propis reglaments de funcionament intern, que hauran
d'ésser aprovats pel Consell de Departament i ratificats per la Comissió
Gestora.
i) Totes les altres que les presents normes provisionals de funcionament, els
reglaments de la Universitat i la Comissió Gestora els atribueixin.

Article 5
Cada departament tindrà un consell de departament, un director i un
secretari.

Article 6
6.1 El consell de departament és el seu òrgan col·legiat de govern.

6.2 El consell de departament estarà format per:
a) Tots els seus professors dels cossos docents i els emèrits.
b) Una representació dels professors interins, associats i visitants.
c) Els investigadors que hi estiguin adscrits.
d) Una representació dels ajudants.
e) Una representació dels estudiants de cadascun dels ensenyaments en els
quals els departaments participen, entre els quals hi haurà necessàriament
estudiants de tercer cicle. Aquesta representació no serà superior al terç del
total de membres del consell, ni inferior a la cinquena part.
f) Una representació del personal d'administració i serveis del departament.
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6.3 Es procurarà que hi siguin presents professors de totes les àrees de
coneixement adscrites a un departament.

6.4 Són funcions del consell de departament:
a) Elegir el director de departament.
b) Elaborar el seu propi reglament de règim intern.
c) Aprovar la memòria anual d'activitats docents i de recerca del
departament.
d) Aprovar la distribució dels recursos assignats i administrar les dotacions
pressupostàries corresponents.
e) Informar sobre la provisió de places vacants.
f) Participar en els procediments de selecció del personal acadèmic que s'hi
adscrigui.
g) Conèixer i informar els plans individuals de docència i recerca dels seus
membres.
h) Totes les altres que les presents normes provisionals de funcionament, els
reglaments de la Universitat i la Comissió Gestora els atribueixin.

Article 7
7.1 El director de departament és el màxim representant del departament i com a

tal executa els acords del consell de departament.

7.2 El director de departament és elegit pel consell del departament.

7.3 En el cas que, per manca de candidats, no es pogués elegir un director de
departament, la Comissió Gestora encarregarà provisionalment les funcions
de direcció a un professor d'aquest departament o d'un altre.

7.4 Són funcions del director del departament:
a) Presidir les reunions del consell de departament.
b) Dirigir i coordinar l'activitat acadèmica i administrativa del departament.
c) Representar el departament davant les instàncies universitàries i, si
s'escau, davant les no universitàries.
d) Responsabilitzar-se de l'administració de les partides pressupostàries
assignades al departament.
e) Totes les altres funcions que li atorguin les presents normes provisionals
de funcionament, els reglaments de la Universitat i la Comissió Gestora.

Article 8
El secretari del departament serà elegit pel consell, a proposta del director,
entre els seus professors. El secretari col·laborarà en la coordinació del
departament i seràfedetari del seus acords.

Disposicions addicionals
1 La constitució dels departaments aprovats per la Comissió Gestora, en la

seva sessió ordinària del dia 18 de març de 1993, previ acord del Claustre
provisional, es farà a instàncies del degà o director de centre designat per la
Comissió Gestora.
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2 La constitució dels departaments i l'elecció del respectiu director de
departament haurà de realitzar-se abans del dia 28 de maig de 1993.

ACORD 12/23, de 26 d'abril, sobre la proposta de distribució del
pressupost d'inversions de la Diputació de Tarragona.

S'acorda aprovar la nova proposta de distribució de la subvenció atorgada
per la Diputació de Tarragona el gener de 1989, pendent de liquidar i
justificar, que figura com a annex.

Tarragona, 26 d'abril de 1993
ANNEX

PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INVERSIONS DE
LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Antecedents: El dia 30 de gener de 1989 se signà un conveni de col·laboració
entre la Universitat de Barcelona i la Diputació de Tarragona, pel qual
la Diputació atorga a la Universitat de Barcelona una subvenció de
tres-cents cinquanta milions de pessetes amb destinació a les
inversions i despeses a realitzar per la Universitat de Barcelona en
l'àmbit dels Centres Universitaris del Camp de Tarragona en un
període de tres anys.

En finalitzar el conveni el 30 de gener de 1992 restaven encara dos-
cents quaranta-tres milions tres-centes divuit mil vuit-centes
quaranta-vuit pessetes per justificar i liquidar.

Proposta: Per tal de poder justificar i liquidar durant l'any 1993 la quantitat
esmentada de dos-cents quaranta-tres milions tres-centes divuit mil
vuit-centes quaranta-vuit pessetes a través d'un nou conveni entre
la Universitat Rovira i Virgili i la Diputació de Tarragona, es proposa
que sigui distribuïda en les atencions i especificacions següents:

a)Cent milions de pessetes seran aplicats a l'equipament de la
biblioteca, sala d'actes i altres instal·lacions de la Facultat de
Medicina i Ciències de la Salut.

b)Vint-i-cinc milions de pessetes seran destinats a la catalogació i
posada a disposició dels usuaris del fons bibliogràfic de na M.
Aurèlia Campmany i en Jaume Vidal Alcover.

c)Trenta-cinc milions de pessetes es destinaran a l'equipament del
celler docent i experimental de l'Escola d'Enologia.

d)Vuitanta-tres milions tres-centes divuit mil vuit-centes quaranta-
vuit pessetes s'aplicaran a obres de reforma i millora de la Facultat
de Ciències de l'Educació i Psicologia.
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ACORD 13/23, de 26 d'abril, sobre l'aprovació de les obres de Sant Pere
Sascelades.

S'acorda aprovar la proposta d'obres de reforma i millora de la Residència i
de l'edifici principal de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia, que
figura com a annex.

Tarragona, 26 d'abril de 1993

ANNEX
OBRES DE LA RESIDÈNCIA

a) Edifici de la Residència

1. Reforma de les plantes 3, 4 i 5 de l'ala nordest-sudoest i de la planta 2 de l'ala
sudest-nordoest per a seminaris, despatxos de professors i serveis
departamentals.

2. Condicionament de les plantes 1 i baixa per a aules i serveis de l'Institut de
Ciències de l'Educació, reservant la planta baixa de l'ala sudest-nordoest per a
arxiu i magatzem de llibres.

3. Reforma de les cobertes i instal·lacions generals de l'edifici.

b) Edifici principal

1. Aïllament de les façanes i instal·lació de calefacció a gas.

2. Reforma de les cobertes i instal·lacions generals de l'edifici.

3. Planta baixa:

-Adequació dels laboratoris a les normes de seguretat vigents.
-Reforma de la sala de professors per a despatxos de vice-degans.
-Reforma de l'actual sala d'estar en sala d'estudi i sala de descans.
-Reforma i ampliació del bar.
-Adequació d'un espai per a copisteria i sala de reunions dels delegats dels
estudiants.
-Ubicació de l'aula de música.
-Adequació de la capella per a sala de graus, tot mantenint la seva condició
actual.
-Ubicació dels laboratoris de psicologia.

4. Planta primera:
-Adequació d'espais per a aules d'acord amb les necessitats dels
ensenyaments de la Facultat.
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5. Planta segona:
-Adequació d'espais per a aules d'acord amb les necessitats dels
ensenyaments de la Facultat.
-Ampliació de la biblioteca.

Les obres de reforma i millora de l'edifici de la Residència i de la planta baixa de
l'edifici principal, així com l'adequació de les actuals aules 103 i 104,107 i 108 i 111 i
112 de la planta primera de l'edifici principal en tres aules de 120. alumnes, haurien
d'estar finalitzades a començos del curs 1993-94, per tal que els ensenyaments de
Pedagogia i Psicologia es puguin impartir ja en el centre i alliberin els espais que
actualment ocupen a la plaça Imperial Tàrraco, necessaris per a altres
ensenyaments.

ACORD 14/23, de 26 d'abril, sobre la determinació de les àrees de
coneixement en les quals la UR V promou beques d'ajut per a la formació
de professorat.

S'acorda aprovar la determinació de les àrees de coneixement en les quals
la URV promou beques d'ajut per a la formació de professorat, a fi que siguin
incloses en la convocatòria oficial de la DGICYT. Aquestes àrees de
coneixement es relacionen en l'annex.

Tarragona, 26 d'abril de 1993

ANNEX
RELACIÓ D'ÀREES DE CONEIXEMENT PRIORITÀRIES PER A LA

FORMACIÓ DE PROFESSORAT UNIVERSITARI

ÀREES DEFINIDES PER LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

1. Anàlisi Geogràfica Regional
2. Antropologia Social
3. Arqueologia
4. Arquitectura i Tecnologia de Computadores
5. Biologia Cel·lular
6. Ciència Política i de l'Administració
7. Dret Civil
8. Dret Constitucional
9. Dret Eclesiàstic de l'Estat
10. Dret Romà
11. Filosofia del Dret, Moral i Política
12. Fisiologia
13. Fisoteràpia
14. Història del Dret i les Institucions
15. Història i Institucions Econòmiques
16. Enginyeria de Sistemes i Automàtica
17. Enginyeria Química
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18. Llenguatge i Sistemes Informàtics
19. Màquines i Motors Tèrmics
20. Matemàtica Aplicada
21. Mecànica de Fluids
22. Nutrició i Bromatologia
23. Parasitología
24. Prehistòria
25. Psicobiologia
26. Psiquiatria
27. Química Analítica
28. Química Física
29. Química Inorgànica
30. Química Orgànica
31. Radiologia i Medicina Física
32. Tecnologia dels Aliments

ACORD 15/23, de 26 d'abril, sobre la designació del representant dels
estudiants de la URV al Consell Interuniversitarí de Catalunya.

S'aprova la designació del Sr. Josep Hernández i Escanden com a
representant dels estudiants de la URV al Consell Interuniversitarí de
Catalunya.

Tarragona, 26 d'abril de 1993

ACORD 16/23, de 26 d'abril, sobre el calendari laboral de l'any 1993.

S'aprova el calendari laboral de l'any 1993 del personal d'administració i
serveis de la Universitat Rovira i Virgili, que figura com a annex.

Tarragona, 26 d'abril de 1993

ANNEX

CALENDARI LABORAL DE L'ANY 1993
DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

I- FESTES LABORALS

a) festes laborals generals

1 de gener Cap d'any
6 de gener Reis
9 d'abril Divendres Sant
12 d'abril Dilluns de Pasqua Florida
1 de maig Festa del Treball
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24 de juny Sant Joan
11 de setembre Diada Nacional
12 d'octubre Festa de la Hispanitat
1 de novembre Tots Sants
6 de desembre Diada de la Constitució
8 de desembre La Immaculada
25 de desembre Nadal

b) festa universitària

28 de gener Sant Tomàs d'Aquino

c) festes locals

Tarragona Reus
19 d'agost Sant Magí 29 de juny Sant Pere
23 de setembre Santa Tecla 25 de setembre Mare de Déu de la Misericòrdia

11- PERÍODE DE VACANCES D'ESTIU

Amb caràcter general, el personal ha de realitzar les vacances anyals d'un mes
durant els mesos de juliol o d'agost amb l'excepció dels serveis pels quals es
determinin normes específiques. En tots els casos la vice-gerent i els caps de
servei han de formular les propostes específiques que considerin convenients per
garantir la prestació concreta dels serveis. S'estableixen, en conseqüència i amb
caràcter general, les alternatives següents:

mes de juliol (10% de la plantilla de cada servei)
mes d'agost (90% de la plantilla de cada servei)
31 dies continuats a realitzar entre P1 de juliol i el 31 d'agost

Cadascun dels períodes proposats pels diferents serveis es considerarà confirmat
dos mesos abans d'iniciar-se si no ha estat objecte d'una comunicació negativa.

Per poder gaudir del període de vacances fora dels mesos abans indicats, es
requerirà una sol·licitud de la persona interessada, amb el vist i plau del responsable
orgànic, dirigida a la vice-gerent, estarà condicionada a les necessitats del servei i
caldrà posar-ho en coneixement de la Gerència per a la seva ratificació definitiva.

La partició definitiva de vacances implicarà que aquestes s'hagin de fer, amb
caràcter general, en dos períodes de 15 i 16 dies.

Si per necessitats del servei fóra necessari real'rtzar-les fora dels mesos de juliol i
agost, els treballadors afectats tindran dret a gaudir de 40 dies naturals
consecutius. Aquestes situacions, degudament justificades, hauran de posar-se en
coneixement de la Gerència, per a la seva autorització definitiva.
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IM- DIES DE PERMÍS REMUNERATS

El personal disposa de 15 dies d'assumptes personals o de descans laboral, que
poden gaudir, sempre amb el vist-i-plau del gerent o persona en qui delegui, a
sol·licitud de la persona interessada i sense justificació, des del 15 de gener de
1993 fins al 14 de gener de 1994.

Amb caràcter general, s'han de distribuir de la manera següent:

- 4 dies per Setmana Santa
Primer torn: 5,6,7 i 8 d'abril (90%)
Segon torn: 13,14,15 i 16(10%)

- 4 dies per Nadal
Primer torn: 28,29,30 i 31 de desembre (50%)
Segon torn: 3,4, 5,7 de gener (50%)

- Pont: (el servei ha de quedar garantit)
25 de juny
7 de desembre

- La resta de dies: lliure disposició
Els dies de permís remunerat no es poden, en cap cas, acumular al mes de
vacances anuals i a la part proporcional que correspongui, segons el temps de
serveis prestats. En tot cas, caldrà sol·licitar els dies de permís remunerats amb
una antelació mínima de cinc dies laborables.

IV AFERS PROPIS EXCEPCIONALS

La Gerència pot autoritzar, amb la justificació prèvia, 6 dies d'assumptes propis
excepcionals.

ACORD 17/23, de 26 d'abril, sobre l'equiparació del PAS com a
conseqüència de la integració a la Universitat Rovira i Virgili de diferents
centres dependents de la Universitat de Barcelona i de la Universitat
Politècnica de Catalunya.

S'aprova que tots els subalterns que presten serveis a la Universitat Rovira i
Virgili tinguin nivell mínim 10, i els auxiliars administratius nivell mínim 12,
amb els efectes econòmics administratius que els corresponguin, segons el
que preveu el punt 3r. de l'acord signat el 20 de juliol de 1992 entre la
Gerència de la Universitat Rovira i Virgili i la secció sindical de CCOO.

Tarragona, 26 d'abril de 1993
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ACORD 18/23, de 26 d'abril, sobre la Normativa de gestió acadèmica de
l'alumnat beneficiari d'un programa d'intercanvi ERASMUS o TEMPUS.

S'aprova la Normativa de gestió acadèmica de l'alumnat beneficiari d'un
programa d'intercanvi ERASMUS o TEMPUS, que figura com a annex.

Tarragona, 26 d'abril de 1993

ANNEX
NORMATIVA DE GESTIÓ ACADÈMICA DE L'ALUMNAT BENEFICIARI

D'UN PROGRAMA D'INTERCANVI ERASMUS O TEMPUS

EM 5 de juliol de 1987 el Consell de les Comunitats Europees va adoptar el Programa
d'acció de la Comunitat Europea de mobilitat d'estudiants (ERASMUS), per tal
d'establir relacions a diversos nivells entre les universitats dels països que en
formen part. Les ajudes financeres del programa venien agrupades en quatre
categories, corresponent a l'Acció 2 específicament les beques de mobilitat per a
estudiants, apartat objecte d'aquesta normativa.

La finalitat de l'Acció 2 era la concessió de beques a l'alumnat que realitzi part dels
seus estudis en un altre estat membre. Aquests estudis havien d'ésser reconeguts
com a part integrant de la titulació atorgada per la universitat d'origen.

Atès que l'experiència tinguda fins ara ha estat molt positiva i que el desplegament
del Programa ha comportat avantatges importants per a la Universitat i per a la
formació de l'alumnat, la Comissió Gestora considera que cal mantenir i promoure
activitats d'aquest tipus, donant suport a les iniciatives que es proposin al voltant
d'aquest tema.

Per altra banda, és necessari arbitrar una sèrie de mesures per establir els
mecanismes administratius que facilitin l'intercanvi d'alumnes.

És per aquesta raó que la Vice-Presidència d'Afers Acadèmics i Personal ha
elaborat aquesta normativa acadèmica de reconeixement dels estudis realitzats per
l'alumnat beneficiari d'un programa d'intercanvi, basant-se amb els principis que en
tot cas calia respectar de:

A- Reconeixement automàtic dels estudis cursats
És una condició general introduïda pel programa Erasmus. Amb aquesta es tracta
d'aconseguir que el reconeixement en una universitat de les matèries cursades en
una altra sigui sostret de la mecànica habitual de les convalidacions, més aviat
guiada per l'exigència d'una correspondència exacta entre la matèria cursada i la
matèria convalidada. L'equivalència automàtica s'inspira en una confiança mútua
entre les universitats, les quals es reconeixen el dret a les diferències en els plans
d'estudis i no s'imposen l'obligació de controlar amb detall el valor dels estudis
realitzats en una altra.
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B- Globalitat en el reconeixement dels estudis
S'ha d'entendre no sols referida a cicles sencers, sinó a parts homogènies o mòduls
corresponents d'un cicle, com pot ser: curs, quadrimestre, un nombre determinat de
crèdits equivalents als d'una o més assignatures.

Davant d'això, la Comissió Gestora ha aprovat la normativa següent:

1 - Òrgans d'intercanvi
L'intercanvi d'alumnes amb la finalitat de realitzar part dels seus estudis en una
universitat estrangera serà promogut i dirigit en cada cas concret per una unitat
orgànica de la URV.
La petició i ulterior tramitació de les peticions d'ajut als organismes internacionals
serà sempre feta a través del Rectorat.

2- Direcció responsable
Els centres que promoguin un programa concret d'intercanvi, nomenaran un director
o directora responsable d'aquest programa tant si la URV és universitat
coordinadora com si és universitat adherida. Segons el nombre d'alumnes, la
direcció responsable designarà tants tutors com cregui necessari per a una bona
atenció a l'alumnat.

3- Acord previ
Prèviament a la proposta d'intercanvi, el centre mitjançant el responsable-tutor,
haurà acordat amb els centres estrangers amb els quals és previst de realitzar
l'intercanvi els següents punts, com a mínim:

a) Nombre d'alumnes que es desplaçaran en les dues direccions, que serà
equilibrat en la mesura que es pugui.

b) Període d'estada.
c) Cursos, seminaris o altres activitats acadèmiques que l'alumnat haurà de

realitzar a la universitat de destí.
d) Altres activitats, si s'escau, que es podran oferir a l'alumnat.
e) La manera de qualificació i de certificació dels estudis realitzats per tal que

l'estudiant/a, al seu retorn, pugui acreditar-ne l'aprofitament.

Aquest acord previ considerarà separadament l'alumnat de la URV que s'hagi de
desplaçar i l'alumnat estranger que hagi de fer una estada a Tarragona o Reus.

4- Reconeixement d'estudis
Pel que fa als nostres estudiants i estudiantes, l'anterior acord serà completat tot
establint l'equivalència entre les matèries que l'alumnat cursarà fora de la URV i les
matèries que figuren en el nostre Pla d'estudis. El director-responsable farà la
proposta de reconeixement a la Comissió Acadèmica del Centre o a la Comissió de
Doctorat, segons es tracti d'estudis de primer i segon cicle o estudis de doctorat.
L'equivalència serà establerta entre unitats docents senceres el més àmplies
possibles: primerament cicle i finalment assignatura.

De la proposta d'equivalència en pendran coneixement els centres que promouen el
Programa. La Comissió Acadèmica i la Comissió de Doctorat, si s'escau, aprovaran
la proposta o la retornaran amb suggeriments de modificació. Una vegada aprovada,
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l'equivalència dels estudis serà ferma i gaudirà d'efectes acadèmics. L'aprovació de
la proposta per part de la Comissió Acadèmica o la Comissió de Doctorat serà
certificada pel seu secretari, el qual la comunicarà a la Vice-presidència
corresponent per tal que aquesta en prengui coneixement.

5- Concurs entre l'alumnat de la URV
Per determinar quins estudiants i estudiantes en concret seran els beneficiaris de
les beques, els centres organitzadors de l'intercanvi faran un concurs entre
l'alumnat que aspiri a una de les beques. Les beques Erasmus normalment no es
concedeixen a alumnes que cursen primer any d'estudis superiors.

En la convocatòria pública del concurs, de la qual els centres faran difusió a tota la
Comunitat Universitària, hi figuraran els criteris de selecció, entre els quals hi
constarà sempre el necessari nivell de competència lingüística. Per tal d'atendre
aquest punt, els organitzadors podran comptar amb l'ajut del Servei d'Idiomes de la
URV. L'alumnat de la URV que aspiri a l'obtenció d'una beca Erasmus haurà de
superar una prova de competència lingüística en l'idioma de la Universitat
estrangera a què podria ser destinat.

Aquest concurs es farà normalment després que l'Agència Nacional Erasmus hagi
comunicat a la Universitat la concessió de l'ajut. Tanmateix, si els organitzadors de
l'intercanvi preveuen dificultats temporals en convocar el concurs després de la
concessió de l'ajut, podrien fer-lo abans. En aquest cas, es farà constar clarament
en la convocatòria que el concurs té caràcter condicionat a la concessió de l'ajut.

Els organitzadors de l'intercanvi anunciaran el resultat del concurs, el qual
consistirà sempre en un ordre de prelació dels estudiants concursants. Aquest
ordre de prelació servirà per seleccionar els estudiants beneficiaris segons el
nombre de beques que siguin efectivament concedides.

Els estudiants seleccionats seran detalladament informats sobre els acords
mencionats en els números 3 i 4, els quals configuren l'intercanvi. Especialment
prendran coneixement de quines matèries hauran de cursar a la universitat
estrangera i sobre l'equivalència d'aquestes matèries en el Pla d'estudis de la URV
per tal que puguin matricular-los.

6- El becari Erasmus
L'alumne de la URV que es trasllada per un temps determinat a una universitat
estrangera, com a beneficiari de les beques Erasmus, no perd el caràcter d'alumne
de la URV. Per tant, en el curs acadèmic en què realitzi el seu desplaçament, es
matricularà en aquesta Universitat, i com a mínim de les matèries concertades que li
hauran de ser reconegudes en virtut de l'intercanvi.

Aquest alumne, en el moment del seu retorn, lliurarà al director del Programa la
certificació dels estudis realitzats a la universitat estrangera on ha fet la seva
estada. El director notificarà directament a la secretaria del centre les matèries i
qualificacions que li hauran de ser acreditades a l'expedient acadèmic corresponent
a cicles o assignatures senceres, sempre d'acord amb els acords presos per la
Comissió Acadèmica del Centre.
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Mai, però, el professor de l'assignatura podrà examinar o qualificar les matèries
cursades a l'estranger.

Els alumnes de la DRV que es desplacin com a beneficiaris d'un programa
d'intercanvi conservaran en principi altres beques o ajuts que els hi hagin estat
concedits, llevat d'aquelles que obliguin l'estudiant a una contraprestació que deixi
de fer com a conseqüència del seu desplaçament (p. ex. beques de col·laboració a
la biblioteca, aules d'informàtica, servei d'esports, borsa de treball...}

7- Capacitació lingüística
El Servei d'Idiomes de la DRV realitzarà les següents funcions amb vista a prestar la
seva col·laboració per al bon funcionament de l'intercanvi d'estudiants.

a) Establirà els nivells de competència lingüística exigibles en cada cas i disposarà
dels instruments necessaris per a la verificació d'aquests nivells, els quals
podran ser utilitzats pels centres que ho requereixin.

b) Establirà cursos de capacitació per tal que l'alumnat beneficiari d'una beca pugui
completar la seva competència lingüística abans de traslladar-se a la universitat
estrangera.

c) A més, la DRV s'encarregarà d'organitzar cursos de perfeccionament de castellà
i d'iniciació al català per a l'alumnat estranger. En aquest sentit, la URV vetllarà
particularment per tal que la presència de becaris estrangers no dificulti ni faci
minvar en cap cas l'ús normal i habitual de la llengua catalana en totes i
cadascuna de les activitats que s'hi desenvolupin, atès que és la llengua pròpia
de la institució.

8- El becari hoste
Recíprocament, l'alumnat estranger que cursa part de la seva carrera a la URV serà
sempre considerat com a alumnat de la universitat d'origen i es matricularà en
aquella universitat.

Això no obstant, l'alumnat hoste farà una inscripció especial a la URV i gaudirà dels
mateixos serveis que l'alumnat propi. En cap cas serà exigida una taxa de matrícula
a l'alumnat beneficiari d'aquestes beques.

La URV es compromet a informar oportunament a les universitats d'origen dels
becaris hostes que la llengua pròpia de l'amfitriona és la catalana i que, doncs, és
convenient que ho sàpiguen els susdits becaris per tal que no es dificulti ni es faci
minvar en cap cas l'ús normal i habitual de la llengua catalana en totes i cadascuna
de les activitats que es desenvolupen a la URV.

9- Inscripció i gestió acadèmica dels becaris hostes
La inscripció a què es refereix el punt anterior serà visada pel director responsable
del programa o per un dels tutors i es realitzarà al centre corresponent. Aquesta
inscripció permetrà que figurin a les actes del seu professorat i, per tant, puguin ser
avaluats amb normalitat. En aquesta inscripció, a més de les dades personals, hi
figuraran en primer lloc les matèries que l'alumne/a cursarà a la URV en virtut dels
acords previs. Altres matèries de lliure elecció seran també inscrites mitjançant el
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mateix imprès, encara que les matèries pertanyin a un altre centre. Si la inscripció
conté matèries d'un altre centre, el centre receptor de la inscripció passarà una
còpia als altres centre afectats. Les secretaries dels centres comunicaran als
professors afectats la inscripció d'aquests alumnes (llistats d'inscrits). Disposaran
també l'acta especial on figurarà l'avaluació de cada alumne, el qual serà qualificat
de O a 10 punts.

L'alumnat estranger farà constar en el moment de la seva arribada i davant del
Servei de Gestió Acadèmica les assegurances de malaltia o accident de què sigui
beneficiari i que tinguin validesa en el territori espanyol. El Servei de Gestió
Acadèmica l'informarà del que haurà de fer per rebre assistència en cas d'accident o
de malaltia.

Acabada l'estada, la secretaria del centre lliurarà a l'estudiant/a una certificació
especial dels estudis cursats explicant-ne la durada (en hores), llur qualificació i
eventualment els treballs realitzats o qualsevol altre extrem que consideri d'interès.
La Secretaria arxivarà aquests antecedents.

10- Documentació
Els documents normalitzats per a la gestió acadèmica de l'alumnat beneficiari
d'intercanvis Erasmus seran preparats pel Servei corresponent tot respectant les
determinacions contingudes en aquest document.

ACORD 19/23, de 26 d'abril, sobre la proposta de col·laboració per a la
prestació social substitutòria a la Universitat Rovira i Virgili.

S'aprova la proposta de llocs per a la prestació social substitutòria a la
Universitat Rovira i Virgili, que figura com a annex.

Tarragona, 18 de març de 1993

ANNEX
CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE COLABORACIÓN

IDENTIFICACIÓN

1 . Denominación de la Entidad. Universitat Rovira i Virgili.
2 . Dirección. Plaça Imperial Tàrraco, 1
3. Localidad y código postal. Tarragona 43005
4. Teléfono (977) 22 52 54
5. Provincia Tarragona
6. Actividades de utilidad pública que realiza. La Universitat Rovira i

Virgili es una institución de derecho público al servicio de la sociedad que
fomenta el ejercicio del estudio, de la investigación científica y artística y el
desarrollo técnico y cultural, proporcionando la formación necesaria para el
ejercicio de la actividad y apoyando el progreso social, cultural y económico de
la sociedad, especialmente la de las comarcas de Tarragona.
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PROGRAMA EN EL QUE COLABORARAN LOS OBJETORES

7. Descripción del programa (o de los programas, si son varios)
a) Servicio de Información al estudiante.
b) Fomento y apoyo del asociacionismo estudiantil.
c) Orientación de estudiantes y de intercambio.
d) Cooperación Universidad-Empresa.
e) Apoyo a laboratorios específicos de docencia y/o investigación,
f ) Apoyo a la actividad de ordenación y gestión académica.
g) Proyección exterior de la Universidad
h) Programa extraordinario de catalogación de fondos bibliográficos.

8. Ubicación de cada programa (dirección completa y teléfono) y
nombre y apellidos del responsable de cada uno de ellos

Los programas a), b) y c) se desarrollan en los 8 centros de la Universidad que se
detallan a continuación:

-Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
Carretera de Valls s/n. 43007 Tarragona
Tel. (977) 21 89 16. Fax (977) 22 41 54

-Facultat de Ciències Jurídiques
Avda. Roma 17.43007 Tarragona
Tel. (977) 2416 84. Fax (977) 24 16 84

-Facultat de Ciències Empresarials i Econòmiques
Passeig Misericòrdia s/n. 43205 Reus
Tel. (977) 32 33 43. Fax (977) 31 98 20

-Facultat de Lletres
Plaça Imperial Tàrraco 1. 43005 Tarragona
Tel. (977) 22 52 54. Fax (977) 24 33 19

-Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
S. Llorenç 21.43210 Reus
Tel. (977) 31 89 22. Fax (977) 31 06 54

-Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Carretera de Salou s/n. 43007 Tarragona
Tel. (977) 55 96 07. Fax (977) 55 96 99

-Escola Universitària d'Infermeria
Dr. Mallafré Guasch 4. 43007 Tarragona
Tel. (977) 21 18 58. Fax (977) 24 41 70

-Escola d'Enologia
Ramon y Cajal s/n. 43005 Tarragona
Tel.(977) 22 95 96. Fax (977) 24 23 21
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El programa d) se desarrollará en los siguientes centros:
-Facultat de Ciències Jurídiques
-Facultat de Ciències Empresarials i Econòmiques
-Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

El programa e) se desarrollará en los siguientes centros:
-Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
-Facultat de Lletres
-Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
-Escola d'Enologia

Los programas f), g) y h) se desarrollarán en los servicios centrales de la
Universidad (si bien puntualmente pueden desarrollarse en dependencias de los
centros)

-Universitat Rovira i Virgili
Plaça Imperial Tàrraco s/n. 43005 Tarragona
Tel. (977) 22 52 54. Fax (977) 24 33 19

La responsabilidad de todos ellos estará centralizada por el Gabinete de Promoción
de la Universidad (que estará asistido para la gestión de la PSS en la Universidad
por un objetor)
Roser Lluch Oms
Gabinet de Promoció. Universitat Rovira i Virgili
Comte de Rius 2 principal. 43003 Tarragona
Tel. (977) 24 29 38. Fax (977) 24 15 63

9. Actividades concretas que van a desarrollar
a) Servicio de Información al estudiante
-Subministrar información a los estudiantes sobre cuestiones relativas a Becas,
Concursos, Bolsa de Pisos, Programas culturales, registro de asociaciones,
objeción de conciencia, etc.
-Difusión en centros de BUP y FP de información sobre la Universitat Rovira i Virgili.
-Apoyo a las publicaciones estudiantiles

b) Fomento y apoyo del asociacionismo estudiantil
-Apoyo a los proyectos extra-académicos de carácter cultural generados por el
colectivo estudiantil.
-Estimular y fomentar la participación de los estudiantes en la gestión de la
Universidad.
-Apoyo administrativo a los órganos de representación y a las asociaciones
estudiantiles implicadas en la Universitat Rovira i Virgili.

c) Orientación de estudiantes extranjeros y de intercambio
-Facilitar al país de origen la información de interés.
-Buscar alojamiento en caso necesario.
-Resolver problemas administrativos que genere el intercambio.
-Divulgar entre los estudiantes los programas de intercambio.
-Organizar y facilitar mediante actividades culturales el conocimiento del país por
parte de los estudiantes extranjeros.
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d) Cooperación Universidad-Empresa
-Apoyo a la Bolsa de Trabajo para estudiantes.
-Incentivar y apoyar las Junior-empresas.
-Apoyo a las relaciones entre la Universitat Rovira i Virgili y las empresas.

e) Apoyo a laboratorios específicos de docencia y/o investigación
-Colaboración en el mantenimiento y gestión de laboratorios específicos de interés
para los grupos de investigación.

f ) Apoyo a la actividad de ordenación y gestión académica
-Asesoramiento y apoyo en los procesos de matriculación en los diferentes centros.
-Asesoramiento y apoyo a los estudiantes en la tramitación de becas.
-Apoyo administrativo a las encuestas de docencia.

g) Proyección exterior de la Universidad
-Conservación y promoción del patrimonio de la Universidad.
-Apoyo al Gabinete de Promoción en sus actividades.
-Apoyo en la organización de los actos públicos que promocionen a la Universidad.
-Colaboración en la organización de los Congresos que se lleven a cabo en la
Universidad.
-Gestión administrativa de la Prestación Social Substitutoria en la Universitat Rovira
i Virgili.

h) Programa extraordinario de catalogación de fondos bibliográficos
-Catalogación de los fondos extraordinarios cedidos por instituciones o particulares
a la universidad.
-Catalogación de fondos antiguos.
-Apoyo a la gestión de intercomunicación con otras bibliotecas y/o archivos o
comarcales.

1 O. Número total de puestos de actividad que se proponen
Los programas a, b i c estarían a cargo de 1 objetor en cada uno de los centros, con
un total de 8.

El programa d estaría a cargo de 1 objetor en cada uno de los centros con un total de
3.

El programa e estaría a cargo de 1 objetor en cada uno de los centros con un total de
4.

Los programas f, g y h estarían a cargo de un total de 9 objetares.

El número total de puestos de actividad que se propone es pues de 24.

ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA

11. Atenciones que prestará la Entidad:
a) Respecto del alojamiento. No se incluyen.
b) Respecto de la manutención. No se incluyen.
c) Respecto del pago delegado del haber en mano. Gestión del pago.
d) Otras. Posibilidad de obtener las ventajas culturales y sociales que

correspondan a los estudiantes de la Universitat Rovira i Virgili.
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12. Horario de la jornada de actividad de los objetares
a) Si es jornada continuada: De 9 a 16 horas.
b) Si es jornada partida: De 9 a 13 y de 15 a 18 horas.
c) Si es a turnos, horario de los mismos: De 8 a 15 y de 14 a 21.
Número total de horas a la semana: 35.
Descanso semanal (indicar los días concretos): Sábados y Domingos.

13. Cursos o actividades de formación que impartjrá la Entidad,
para el adiestramiento de los colaboradores sociales (tipo de
curso, materias y número total de horas)

-Curso de conocimiento básico de la institución incluyendo (6 horas):
Legislación básica universitaria
Estructura de la Universitat Rovira i Virgili
Datos de interés para los estudiantes

-Cursos específicos para cada programa (De 2 a 4 horas).

14. Otros aspectos que se desee resaltar. Sería de desear (aunque no
constituye requisito) que los puestos fueran ocupados por estudiantes
universitarios y en el programa c) preferentemente con conocimientos de
idiomas.

15. Persona responsable de la Entidad con la que pueda
relacionarse la Oficina para informaciones complementarias,
comunicaciones, etc., vinculadas con esta propuesta (nombre,
dirección postal y teléfono).
Manuel Sanromà Lucía
Departament d'Enginyeria Informàtica
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Carretera de Salou s/n
43007 Tarragona
Teléfono (977) 55 97 03 - 55 96 00 - 55 96 66
Fax (977) 55 97 10

CUADRO DESCRIPTIVO DE LOS PUESTOS DE ACTIVIDAD

PROVINCIA: Tarragona ENTIDAD: Universitat Rovira i Virgili
N* de

puestos
deactiv.

6
2
2
1
3
1
5
4

Municipio

Tarragona
Heus
Tarragona
Beus
Tarragona
Heus
Tarragona
Tarragona

Programa
o

Actividad

li
a
d
d
e
e

b) c)
b) c)

Tfg)h)
t) g) n)

Horario

9-16
9-16
9-16
9-16
9-16
9-16
8-15
14-21

Aloja-
miento y
Manu-
tención

00
co
00
00
00
00
00
00

Fecha de
incorpora-
ción (apr.)

Enero a Junio
E nero a Junio

Enero a Junio

Enero a Junio
Enero a Junio
Enero a Junio

E-J 0 Sep-Dic
E-J o Sep-Dic

Observa-
ciones

24 N« TOTAL DE PUESTOS DE ACTIVIDAD
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