memòria 2009/2010

un any ple de reptes
assolits i nous
objectius establerts.
un any més D’universitat
a manresa.

La FUB,
bones arrels
per créixer i
donar fruits

un any més
d’universitat
a manresa

La FUB arrela. A Manresa i al Bages. A les aules i dins
les empreses. Sense presses però sense aturar-se,
la FUB ha anat fent arrels fondes a casa nostra i és,
avui, un actor respectat i valorat tant per la capacitat
per concentrar coneixement com per la tenacitat a
l’hora de transferir-lo al seu entorn. La consolidació
de l’oferta de l’escola de formació continuada, amb
una presència significativa de cursos in company, parlen
d’aquest diàleg profitós i persistent entre universitat
i teixit econòmic. Igualment, programes consolidats
com el de detecció precoç en escolars donen compte
d’una vocació sincera de contribuir amb els propis
recursos a millorar la qualitat de vida de la comunitat.

Us presentem el balanç de xifres i el recull d’activitats
realitzades a la FUB al llarg del curs 2009/2010. Un any
de canvis destinats a implantar un procés que asseguri
l’excel·lència en l’oferta formativa de la FUB.

La FUB creix. Curs rere curs. Amb noves titulacions.
Amb més alumnes. Amb nous serveis. Amb projectes
per ampliar les instal·lacions. La FUB creix en paral·lel
i d’acord amb les necessitats de l’entorn. Creix per
ambició, però creix, també, per responsabilitat perquè,
en créixer, fa bones les apostes d’aquest territori
per participar directament dels beneficis de l’activitat
universitària.

Al llarg del curs, l’evolució de la FUB ha estat marcada
per quatre factors que han impulsat el seu creixement.
En primer lloc, l’increment d’alumnes matriculats que
determina, un any més, la bona evolució acadèmica.
En segon, la posada en marxa del grau en Educació
Infantil i la presentació del nou grau en Gestió d’Empreses.
En tercer lloc, l’increment creixent d’alumnes de
l’Escola de Formació Contínua, que ha desenvolupat
programes específics també per al món empresarial.
Per últim, l’avenç de projectes vinculats a la Clínica
Universitària, com el CRL Manresa, pioner al Bages en
la rehabilitació de laringectomitzats, o la nova consulta
de podologia integrada al CIMETIR (Althaia).

La FUB dóna fruits. Són fruits en forma de nous
graduats, de professionals que s’incorporen al mercat
laboral amb el millor dels bagatges formatius. De noves
iniciatives que van ampliant, progressivament, el catàleg
de serveis de la Clínica Universitària. De nous projectes
que reforcen el seu compromís amb el present i el futur
de la ciutat, de la comarca, del país.

El curs que deixem enrere es caracteritza per
la implantació de la Unitat de Qualitat de la FUB, que
ha tingut l’objectiu de proposar, revisar i actualitzar els
estàndards i indicadors de qualitat d’acord amb el nou
marc europeu (European Standards and Guidelines).
Una etapa que ha requerit un important treball acadèmic
i organitzatiu, per tal de definir les polítiques i línies estratègiques a seguir en matèria de qualitat i innovació docent.

A la memòria us presentem el treball conjunt de tot l’equip
de la FUB, que fan que continuem sent avui un centre
universitari de referència al nostre àmbit territorial.

Arrelada, en expansió, útil, vet aquí la realitat de
la FUB, avui.

Aquest és i seguirà sent el nostre compromís.

Josep Camprubí i Duocastella

Valentí Martínez i Espinosa

Alcalde de Manresa

Director General de la Fundació Universitària del Bages

2009/2011
en titulars

SETEMBRE 2009
> La FUB posa en funcionament el servei
d’idiomes, amb cursos generals d’anglès
de diferents nivells i un curs de català bàsic
pels nouvinguts
> Els alumnes de primer de Ciències de la
Salut de la FUB inicien els estudis de grau
> La FUB inaugura els estudis d’Educació
Infantil
> Gestió de persones, i comptabilitat i
finances, els nous postgraus de formació
contínua de la FUB
OCTUBRE 2009
> El Crl Manresa, ubicat dins la Clínica
Universitària, és pioner al Bages en la
rehabilitació vocal en laringectomitzats
> El programa de detecció precoç arriba
a les cinc mil exploracions a nens de P4,
P5 i 4rt de primària en cinc anys
> La FUB gradua 248 alumnes que
han finalitzat els estudis el curs 2008/09
> La campanya de donació de sang a
la FUB es tanca amb més de 150 donacions
al Banc de sang i teixits
> Les JCI de Manresa i Catalunya
organitzen, amb la col·laboració de la FUB,
el Dia de la Formació
NOVEMBRE 2009
> La FUB passa de les 1.200 matriculacions pel curs 2009/10
> Una enquesta entre exalumnes revela
que un 97% dels diplomats troba feina
> Empresarials de la FUB inicia un cicle
de conferències sobre creativitat i innovació
> La FUB impulsa, juntament amb l’EPSEM
i ACC1Ó, el projecte de l’Ajuntament
Universitat Emprèn, amb l’objectiu de
la creació d’empreses
> La FUB, juntament amb Josep Tragant
i Ignasi Ribas són guardonats amb
els Premis Bagencs d’enguany

Centre adscrit

DESEMBRE 2009
> La FUB i Althaia reforcen la col·laboració
per millorar l’atenció als esportistes
incorporant una nova consulta de podologia
al CIMETIR
> Es convoquen cinc beques per
al postgrau en Comerç i Màrqueting
Internacional de la FUB
FEBRER 2010
> La FUB inicia un programa de formació
contínua orientat a les habilitats personals
i a la gestió d’equips per a les empreses
MARÇ 2010
> Es presenta el grau en Gestió d’Empreses
a la FUB, en funcionament a partir de
setembre
> La 2a Caminada per la Salut de la FUB
destina els beneficis a ajudar els malalts
amb càncer i les seves famílies a través
d’Oncolliga
>S’inicia la 9a edició del postgrau en
comerç i màrqueting internacional
de la FUB
JUNY 2010
> Emergències extrahospitalàries, nou
Màster de la FUB per al curs 2010/2011
> La FUB entrega els Premis de recerca
de Batxillerat. La crisi econòmica a Solsona
i l’acné juvenil són els temes guardonats
> La FUB amplia les seves beques de cara
al curs 2010/11
SETEMBRE 2010
> Presència de la FUB al Comitè de
Coordinació Universitària de l’Associació
Espanyola de Fundacions
> La FUB aprova el projecte per construir
un nou edifici de 3.500 m2 que entrarà
en funcionament el setembre del 2012

un any més
de creixement
positiu a la fub
la fub en xifres

Estudiants
> 1.210 estudiants de grau
Infermeria: 234
Fisioteràpia: 502
Podologia: 92
Logopèdia: 138
Empresarials: 163
Educació Infantil: 81
> 2.204 estudiants de cursos
de formació contínua 		
i de postgrau
> 15 estudiants en programes
d’intercanvi
> 21 estudiants estrangers
acollits a la FUB
Estudis
> 6 titulacions de grau
> 6 programes de postgrau
> 38 cursos de formació
contínua
> 25 cursos In Company
> 8 cursos de la Universitat
d’Estiu
> 8 jornades
Professorat i PAS
> 324 professors de grau
> 179 professors de formació
contínua
> 43 persones d’administració
i serveis (PAS)

Evolució d’estudiants a la Fundació
Universitària del Bages
(1997-2010)
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1.110
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02-03

972

01-02

1.015

00-01

993
890

99-00

813

98-99
97-98

725

Alumnes en programes d’intercanvi
21 IN
Infermeria 16
Fisioteràpia 3
Logopèdia 2

15 OUT
Fisioteràpia 2
Infermeria 9
Empresarials 4

èxit en la
implantació dels
estudis de grau

Durant el curs 2009/10:

Evolució d’alumnes per estudis

> S’implanten a la FUB
els estudis de grau en
Ciències de la Salut: graus
en Infermeria, Fisioteràpia,
Podologia i Logopèdia.
> S’inicia amb un balanç
molt positiu i una ocupació
total de les places el nou
grau en Educació Infantil.
> L’ANECA (Agencia
Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación)
aprova la realització, a partir
del curs vinent, del grau
en Gestió d’empreses.
> S’incrementa el nombre
global d’alumnes de grau
i els estudis d’Infermeria i
Logopèdia arriben a la seva
xifra rècord.

Curs

Infermeria

Fisioteràpia

Podologia

Logopèdia

Empresarials

Ed. Infantil

2003/2004

144

393

195

81

181

-

2004/2005

117

471

153

72

180

-

2005/2006

137

493

116

90

151

-

2006/2007

181

537

87

113

134

-

2007/2008

224

530

75

124

149

-

2008/2009

230

502

81

134

163

-

2009/2010

234

502

92

138

163

82

AQU Catalunya avalua positivament
l’Escola Universitària de Ciències de
la Salut i l’Escola Universitària d’Estudis
Empresarials en el marc del Programa
d’avaluació dels centres adscrits.

Dades percentuals per estudis
1.210 alumnes
Fisioteràpia 42%

Podologia 8%

Logopèdia 11%

Infermeria 19%

Educació infantil 7%
Empreserials 13%

l’escola de formació
contínua amplia
i consolida el seu
programa formatiu

Durant el curs 2009/10:
> S’inicien dos nous
postgraus de formació
contínua a la FUB en l’àmbit
empresarial: el postgrau
en Gestió de persones i el
postgrau en Comptabilitat
i finances.
> L’EFC presenta el seu
primer màster (màster en
Emergències Extrahospitalàries) que s’implantarà
a partir del curs 2010/11.
> L’Escola de Formació
Contínua desenvolupa un
nou programa de formació
orientat a les habilitats
personals i a la gestió
d’equips per a les empreses.
> S’incrementa
notablement el nombre
global d’alumnes de
formació contínua,
especialment en l’àmbit
empresarial.

activitat acadèmica
Complementària

Resum de l’activitat acadèmica de l’EFC
Postgraus

Cursos

> Conferències IES, Master
class i cicle de conferències
ECONOMIA AL BATXILLERAT
> Conferències d’Educació
Infantil

Jornades

Total

Escola Univ.
Ciències de
la Salut

Activitats
Alumnes
Hores

4
125
920

31
611
1.064

0
0
0

13
261
182

7
577
32

55
1.574
2.198

Escola Univ.
Ciències
Empresarials

Activitats
Alumnes
Hores

2
27
420

7
47
269

0
0
0

12
260
1.101

1
146
5

22
480
1.795

total

Activitats
Alumnes
Hores

6
152
1.340

38
658
1.333

9
150
131

25
521
1.283

8
723
37

86
2.204
4.124

alumnes postgraus: 152

alumnes formació in company: 521
Logopèdia 61

Empresa 27
Salut 125

Empresa 260
Infermeria 200

alumnes cursos formatius: 634
Fisioteràpia 351

> Formació de professorat
- Màsters oficials i doctorats
- Jornades i seminaris de
didàctica i metodologia docent
- Habilitats personals
- Eines TIC de la FUB

U. Estiu In Company

Logopèdia 15
Podologia 53
Empresa 47

Infermeria 168

la clínica universitària
aconsegueix un nou
rècord de visites en
activitats assistencials

Durant el curs 2009/10:

Resum activitat curs 2009/2010

> La Clínica realitza 1.658
exploracions a nens i nenes
de P4, P5 i 4rt de primària en
la 6a edició del Programa de
Detecció Precoç en escolars.

servei de logopèdia

> S’inaugura el Crl Manresa
(Centre de Rehabilitació de
Laringectomitzats), creat
gràcies el conveni de la
Clínica Universitària amb
Oncolliga.
> Es posa en funcionament
el servei de podologia de
la Clínica integrat dins
el CIMETIR (Centre integral
de medicina esportiva, traumatologia i rehabilitació).
> Es comencen a projectar
les noves instal·lacions pels
serveis assistencials de
la Clínica, que s’ubicaran
al nou edifici de la FUB,
en funcionament a partir
de setembre de 2012.

Unitat

Visites

Sessions

Total d’actes

Increment

24

444

468

14,7%

794

16.943

17.737

13,1%

CRL Manresa

17

879

896

(1er any)

Prestació serveis
logopèdia planta Althaia

---

750

750

(nou servei)

Servei privat
CATSALUT
Bages-Solsonès

19.851
servei de podologia

Unitat

Exploracions

Quiropòdies

Suports
plantars

Cirugies

Total
d’actes

Increment

555

1.341

255

---

2.151

12,4%

1.295

965

19

167

2.446

13,8%

Servei Podologia
FUB
Prestació de
serveis a altres
institucions

4.597
servei de FISIOTERÀPIA
Visites

Sessions

Total d’actes

Increment

74

766

840

8,4%

programa de detecció precoç de problemes de salut en escolars (6a edició)
PDP

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2008/2009

2009/2010

Nens/es

639

925

1.100

1.411

1.254

Exploracions

827

1.266

1.403

1.791

1.658

Av. Universitària, 4-6
08242 Manresa
T. 93 877 41 79
www.fub.edu

