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MEMÒRIA DEL
CURS ACADÈMIC

Em plau presentarvos el recull d’activitats generades i realitzades a la Fundació
Universitària del Bages al llarg del curs
2008-2009. Sens
dubte, un any de canvis que podríem sintetitzar en una única
paraula: evolució.
El curs que deixem
enrere s’ha emmarcat, en primer lloc,
per l’adaptació dels
estudis al nou Espai
Europeu d’Educació
Superior. Una etapa
que ha requerit un
important treball acadèmic i organitzatiu,
per tal d’adequar
els plans d’estudis.
Igualment, aquesta
tasca ha fet necessària l’adequació de
l’equip docent i les
infraestructures del
centre a tots nivells.

Des de la formació
interna del professorat o les sessions
de tutorització, fins
a l’adequació dels
espais.
Enmig d’aquest procés d’actualització per
assolir les competències fixades pel nou
pla de Bolonya, la
FUB ha fet una aposta
decidida per la qualitat, implantant un
procés que asseguri
l’excel·lència en l’oferta dels seus estudis
de grau, així com en
l’activitat de postgrau.
En aquesta etapa
s’han iniciat les avaluacions de l’Agència
per a la Qualitat del
Sistema Universitari
de Catalunya per
acreditar el model de
formació del centre.
Al llarg d’aquest curs,
l’evolució de la FUB

ha estat marcada per
quatre grans 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 lloc,
la posada en marxa de
l’Escola de Formació
Contínua i l’aprovació
dels estudis de grau
en Educació Infantil,
que han significat una
adequada ampliació
de l’oferta formativa
d’estudis universitaris
al Campus Universitari de Manresa.
Per últim, s’ha emprès l’aposta per nous
projectes com el
desenvolupament de
l’Institut de Promoció i
Innovació en l’Atenció
a la Dependència,
creat conjuntament
amb la Fundació
Sociosanitària de

Manresa amb l’objectiu de contribuir a la
millora del sector de
la dependència.
A la memòria us
presentem el treball
conjunt de tot l’equip
de professionals
d’aquesta institució
que, amb la seva
tasca diària permeten
que continuem sent
avui un centre universitari de referència
al nostre àmbit territorial.
Aquest és i seguirà
sent el nostre compromís.
Valentí Martínez
i Espinosa
Director General de la
Fundació Universitària
del Bages

Manresa creix. Creix
en població, en espais, en infraestructures i en serveis.
Manresa impulsa la
innovació i el coneixement. L’espai per a la
formació i la cultura
és un valuós potencial
de la ciutat a l’abast
de tots els ciutadans,
amb un reconeixement i un prestigi
creixents al conjunt
del país.

forma, amb noves
connexions viàries
i nous equipaments
destinats a la creixent
comunitat universitària.

En aquesta etapa
de desenvolupament,
Manresa incorpora
el ja avançat projecte
de ciutat universitària
que té per compromís
mantenir una estructura de formació sòlida i de qualitat, integrada en el nou espai
de formació europeu
i sustentada en l’excel·lència i la millora
contínua. La zona universitària està prenent

L’aposta per l’especialització dels estudis i
la innovació formativa
són valors que hem de
mantenir i potenciar si
volem aconseguir una
oferta competitiva i diferenciadora. Preparar els nous agents
socials del futur i propiciar noves convergències entre el món
universitari i l’empresarial són les claus
del desenvolupament

Manresa treballa per
un espai de formació
amb visió de futur,
que vol donar resposta a les necessitats
actuals del canviant
mercat laboral, tal i
com es reflecteix en
aquesta memòria.

per enriquir i regenerar el territori.
En aquest moment de
grans canvis en l’àmbit docent, el treball
conjunt dels nostres
centres universitaris
amb empreses i entitats permetrà crear
solucions globals
d’interès comú, que
afavoriran l’adaptació
dels estudis a l’Espai
Europeu d’Educació
Superior, la recerca
i la posada en marxa
de nous processos
i procediments.
Amb aquest plantejament avancem en la
consolidació d’un
projecte universitari
de referència en el
panorama català, no
pas sense esforç però
amb tota la il·lusió
perquè, per sobre de
tot, estem convençuts
que és una aposta per

respondre millor a
les necessitats de
la Ciutat i de la nostra
gent.
El que teniu a les
vostres mans és un
exemple de tot plegat.
Josep Camprubí
i Duocastella
Alcalde de Manresa

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ESTUDIANTS

La FUB, creixement amb valor i qualitat

Taula de l’evolució
dels estudiants
matriculats en els
darrers tretze cursos.

Estudis de futur amb
una elevada inserció
al mercat laboral
La comunitat universitària experimenta una
tendència a l’alça en
els darrers anys, tant
pel nombre d’estudiants que passen pel
Campus Universitari
de Manresa, com per
la qualitat i quantitat
dels seus professionals docents.
En aquest espai de
coneixement de la
Catalunya Central, la
Fundació Universitària
del Bages va formar
a 1.110 alumnes en el
curs 2008/2009. En
l’àmbit de les Ciències

de la Salut, la Fisioteràpia és un dels estudis més sol·licitats,
arribant a la xifra de
502 estudiants matriculats.
Opten pels estudis
d’Infermeria 230
alumnes, 134 estudien
Logopèdia i 81 Podologia. La diplomatura en
Ciències Empresarials
ha comptat amb un total de 163 estudiants.
Fisioteràpia i Empresarials són els estudis
que més han incrementat la xifra d’alumnes en aquest curs.

Del total d’estudiants
de nou accés matriculats, un 23,8% són de
fora de Catalunya i
un 7,5% de fora d’Espanya. D’aquests 307
alumnes, 225 són dones, i la resta homes.
Des dels seus inicis,
l’evolució de la Fundació Universitària del
Bages s’emmarca en
una formació de qualitat, que aporta els
nivells de formació
necessaris per obrir
les portes del futur
professional dels
seus estudiants.

La creació de noves
xarxes amb l’entorn i
la vinculació amb entitats, institucions i empreses del territori ha
permès estar al dia de
les demandes de formació del mercat, preparant els futurs professionals per donar
resposta a la canviant
situació social i econòmica de cada moment.
En aquest nou horitzó
de serveis i necessitats
del mercat, la FUB
treballa dia a dia per
mantenir la qualitat,
la confiança i el valor
dels seus estudis.
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PROJECCIÓ FORMATIVA

L’EEES, preparant l’entrada al futur

FORMACIÓ
IMPARTIDA ALS
PROFESSIONALS
DE LA FUB

Formació interna
prèvia a la iniciació
dels graus
Durant el curs acadèmic 2008-2009 la Fundació Universitària del
Bages rep les acreditacions de l’ANECA
(Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación)
per impartir els graus
en Infermeria, Fisioteràpia, Logopèdia i Podologia el proper curs.
L’adaptació a l’Espai
Europeu d’Educació
Superior, amb el conseqüent traspàs de
diplomatura a grau
–de tres a quatre
anys d’estudi– ha fet

necessària una reestructuració del centre
a tots nivells, acadèmic i professional
i d’infraestructures.
Aquest nou plantejament significa un increment dels professionals docents i del
personal d’administració i serveis, l’adequació dels espais als
nous requeriments,
així com la inversió
en noves tecnologies.
Per a la implementació de la nova normativa, s’ha impartit
formació al personal

docent en metodologies, avaluació i en
el nou sistema de
tutorització.
Atenent als principals
objectius del Pla Bolonya, la FUB enfoca
el nou procés universitari en els tres referents de l’EEES. En
primer lloc, el sistema
de creditatge europeu,
basat en els crèdits
ECTS. En segon lloc,
afavorir la mobilitat
dels estudiants mitjançant els intercanvis
amb d’altres universitats a Europa, i per

últim el canvi en el
procés docent, basat
en noves metodologies d’aprenentatge i
en el treball en equip.
El nou context universitari, juntament amb
el procés de creixement que emmarca
la FUB en els darrers
anys, són els pilars
sobre els quals es
sustenta el futur del
centre, amb l’objectiu
de continuar oferint
una oferta formativa
rigorosa, de qualitat i
sostenible, tant des
del punt de vista acadèmic com econòmic.

Personal docent
• Formació en
aplicatius de gestió
i noves tecnologies
• Anglès
• Didàctica i metodologia docent
• Formació
relacionada amb
els diferents estudis i d’especialització disciplinar
• Formació orientada al doctorat
Personal d’administració i serveis
• Formació en
aplicatius de
gestió i noves
tecnologies
• Anglès
• Formació
d’especialització
en gestió i
administració

PROTOCOL DE QUALITAT

La Qualitat, valor intrínsec
en la gestió de la FUB
La innovació vol ser
present en tots els
processos docents
La Fundació Universitària del Bages crea la
Unitat de Qualitat, des
de la qual es vol impulsar, difondre i donar
suport a la cultura de
la qualitat, a partir de
l’explicitació i documentació de processos i procediments. D’acord
amb el nou marc
europeu de qualitat
(European Standards
and Guidelines), aquesta nova unitat de la FUB
revisa i actualitza els
estàndards i els indicadors de qualitat del centre.
Des de Qualitat es promou la difusió de les

accions portades a
terme en matèria de
polítiques de qualitat,
avaluació i innovació.
En el marc del Programa d’avaluació de centres adscrits de l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de
Catalunya, s’han coordinat i supervisat els processos d’avaluació de
l’Escola Universitària
d’Estudis Empresarials i
de l’Escola Universitària
de Ciències de la Salut.
Amb l’objectiu d’impulsar la creació de propostes, programes i

iniciatives pròpies
del centre en matèria
d’avaluació, qualitat i
innovació docent, s’ha
elaborat el Sistema de
garantia de qualitat de
les Pràctiques, el Sistema de garantia de qualitat de la Mobilitat i el
Sistema de tutorització
de l’alumnat, que
s’implantarà el curs
2009-10 a tot l’alumnat
de primer.
La revisió de la Guia de
procediments docents
de la FUB s’ha centrat
en l’avaluació de la
docència, l’acollida i

l’orientació de l’alumnat. També en el procés
i la nova normativa
d’exàmens. A nivell
d’estructura interna
s’han definit i descrit les
funcions dels diferents
perfils que conformen
l’equip de direcció i d’organització dels estudis.
També s’han actualitzat
les comissions FUB
i s’ha reestructurat la
planificació de les reunions per a cada curs.
A través de l’observació
i l’anàlisi, l’avaluació interna contínua permet
generar i implementar
millores en el centre.

Jornada
EUCS-CatSalut

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT

Ciències de la Salut, estudis
amb compromís de servei
Convenis de
pràctiques amb més
de 150 centres
L’Escola Universitària
d’Estudis de Ciències
de la Salut, amb 19
anys d’experiència en
la formació de professionals de l’entorn
sanitari i sociosanitari,
conforma la major
oferta de titulacions
universitàries de la
Fundació Universitària
del Bages.
En el curs acadèmic
2007-2008 van rebre
el títol de diplomat 212
alumnes, 47 són diplomats en Infermeria,
131 en Fisioteràpia,
21 en Podologia i 13
en Logopèdia.

Fortament vinculada
a les institucions i empreses sanitàries de
l’entorn, l’Escola manté xarxa amb més de
170 centres, conformats per SAPs, mútues, centres hospitalaris, sanitaris i
sociosanitaris, serveis
de salut, consorcis sociosanitaris i residències, en els quals els
estudiants poden realitzar les seves pràctiques. La combinació
de la part tèorica dels
estudis amb la realització d’unes pràctiques de qualitat els

facilita el posterior accés al mercat laboral.
La transversalitat dels
quatre estudis de Ciències de la Salut potencia l’intercanvi d’experiències entre estudiants i professionals,
i l’adquisició de nous
coneixements vinculats
a l’àmbit sanitari. En
són un exemple la
col·laboració dels estudis d’Infermeria en
l’organització del Dia
Mundial d’Infermeria,
que reuneix a tot el
col·lectiu d’infermers
de la Catalunya
Central. També el

suport que donen els
alumnes de fisioteràpia a curses populars
de la comarca i la jornada anual dels estudis de Podologia. A través d’activitats conjuntes amb altres organitzacions, l’EUCS contribueix a crear espais de
relació i de reflexió al
voltant de temàtiques
sanitàries actuals, per
a la millora del benestar de les persones.
Enguany, la XIII edició
de la Jornada EUCS –
CatSalut ha posat a
debat la humanització
dels serveis de salut.

Master Class amb
Ignasi Guardans

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’ESTUDIS EMPRESARIALS

Assoliment de competències en el món
de l’empresa
Master Class:
aprendre d’experiències reals
Valor afegit. És el
denominador comú de
l’Escola Universitària
d’Estudis Empresarials de la Fundació
Universitària del Bages, pel qual treballa
des de la seva creació
l’any 1993.
Els estudis d’Empresarials compten amb
un equip de professionals d’alt nivell, coneixedors i actors de la
canviant realitat del
teixit socioeconòmic
del moment. Aquesta
conjuntiva entre el
món universitari i

el de les organitzacions permet preparar
els futurs professionals amb les competències i habilitats
necessàries per al seu
desenvolupament en
el treball dins de les
empreses.
D’aquesta complementarietat se’n deriva
l’establiment de noves
relacions beneficioses
per a ambdues parts.
Durant el curs
2008-2009 s’han signat
dotze convenis de
pràctiques amb vuit
empreses diferents i

una vintena d’organitzacions han sol·licitat
estudiants en pràctiques.
Igualment, s’han
signat dos convenis
de col·laboració amb
entitats del territori,
amb l’objectiu de generar noves sinèrgies entre professionals
i estudiants, i fomentar
la iniciativa empresarial i la creació
de noves empreses entre el col·lectiu
universitari.
Els estudiants d’Empresarials han gaudit

de vuit classes magistrals a càrrec de diferents professionals de
prestigi, a través dels
quals poden conèixer
de primera mà experiències empresarials
reconegudes.
En el seu acte inaugural de curs, l’Escola va
comptar amb la presència del president
del Grup Freixent. Un
Cas d’Èxit que posa de
relleu la voluntat dels
estudis d’oferir una
formació actual i de
qualitat, per aconseguir el camí de l’èxit.

CONVENIS DE
COL·LABORACIÓ
•

EUEEDelegació AIJEC
Catalunya
Central

•

EUEE-Associació Comarcal
d’Empresaris
del Berguedà
(ACEB)

INTERCANVIS

Nous destins per conèixer
noves realitats
Es duplica el nombre
d’estudiants en
intercanvi
Amb l’objectiu d’ampliar el coneixement
dels estudiants de
les diplomatures de
Ciències de la Salut i
de Ciències Empresarials, la Fundació Universitària del Bages
participa en diferents
programes de mobilitat, tant a nivell estatal –SICUE /SENECA–,
com a nivell europeu
en el Programa Propi
de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) –Lifelong
Learning ProgrammeERASMUS–, així
com en intercanvis

propis de cada un dels
estudis.

de Logopèdia, també
de Portugal.

Aquests programes
permeten als estudiants conèixer noves
realitats d’altres territoris, i viure una nova
experiència personal
i professional.

Segons els convenis
vigents per a la realització d’estades a
altres universitats, els
alumnes de Ciències
de la Salut han pogut
optar per cinc destins
diferents en el programa Séneca: Illes Balears, Alacant, València,
Granada i País Basc.

En aquest curs acadèmic la FUB ha acollit
5 estudiants d’Infermeria, procedents de
Brussel·les, Miami i
Vitòria, 5 estudiants
de Fisioteràpia, procedents de Brussel·les i
Portugal, i 2 estudiants

En el programa
Erasmus, els destins
a escollir són Finlàndia, Bèlgica, Portugal
i Itàlia.

Els Estudis d’Infermeria gaudeixen d’un
conveni signat amb
la Escuela de Enfermería de Vitoria-Gasteiz per tal que els
estudiants de primer
i segons curs realitzin
intercanvis en el marc
de l’assignatura de
Fonaments d’Infermeria i Infermeria Comunitària III.
Aquest curs, fins a 18
estudiants han realitzat un intercanvi, dels
quals 9 cursen Infermeria, 8 Fisioteràpia
i 1 Empresarials.

NOUS CONVENIS
DE MOBILITAT
Els estudis
d’Infermeria han
signat un conveni
amb la University
of Miami (EEUU)
en el marc del
Programa Propi
de la UAB, per a
la realització de
nous intercanvis.

FORMACIÓ CONTÍNUA

Formació Contínua, proactiva amb
les TIC i el coneixement
La nova web permet
matricular-se a tota
l’oferta formativa
Atenent a la creixent
demanda formativa
del mercat laboral,
en el curs 2008-2009
neix l’Escola de Formació Contínua (EFC)
de la FUB, amb una
web (www.fub.edu/efc)
i una imatge corporativa pròpies.
L’EFC és l’entitat encarregada de la planificació, organització,
difusió i gestió de
l’activitat de formació
postgraduada que
s’imparteix des de la
FUB. L’Escola ofereix
serveis de formació
a professionals i

empreses, principalment en l’àmbit de les
Ciències Empresarials
i les Ciències de la
Salut (Infermeria,
Fisioteràpia, Podologia i Logopèdia).
Com la resta de titulacions de la FUB, són
estudis adscrits a la
Universitat Autònoma
de Barcelona.
Durant el curs acadèmic s’han impartit
1.590 hores de postgrau amb la participació de 145 alumnes.
També s’han realitzat
un total de 38 cursos

i 28 activitats InCompany. En aquestes
activitats hi han participat 1.333 alumnes i
s’han impartit un total
de 1.328 hores de
formació contínua.
L’EFC ha organitzat
el programa Universitat d’Estiu 2009,
amb cursos breus i
seminaris de temàtica
diversa, que ha tingut
una molt bona acollida i acceptació.
S’han impartit fins
a 10 cursos, amb una
participació de 163
assistents.

Des de l’Escola també
es coordina el pla de
formació interna a professionals docents i al
Personal d’Administració i Serveis de la FUB.
Generadora d’activitats
formatives diferenciadores, l’EFC crea sinèrgies en el teixit empresarial del territori, en
l’àmbit sanitari i amb
altres centres universitaris, per oferir plans
de formació personalitzats, cursos a mida i
seminaris especialitzats, donant així resposta a les necessitats
formatives actuals.

FORMACIÓ CONTÍNUA
IMPARTIDA EN EL CURS
2008-09
Postgraus

7

Cursos

28

Universitat d’estiu

10

Formació
In-company

24

Jornades

7

Aules de cultura
i altres activitats

4

CLÍNICA UNIVERSITÀRIA DE MANRESA

La Clínica Universitària,
serveis de salut oberts a tothom
1a Caminada per la
Salut en benefici de
la Marató de TV3
La Clínica Universitària
de Manresa disposa
d’un equip de professionals multidisciplinar
especialitzat en Fisioteràpia, Podologia i
Logopèdia. Ubicada
dins de l’edifici FUB,
l’activitat de la Clínica
ha experimentat un
creixement progressiu
al llarg dels anys.
En aquest curs, el servei de Fisioteràpia ha
realitzat 721 sessions,
incrementant així un
24% la seva activitat
respecte l’any anterior.
El servei de podologia
ha dut a terme 480

exploracions, 1.063
quiropòdies i 194 suports plantars. Aquestes xifres responen a
un augment d’un 7%
de l’activitat.
El servei de logopèdia
disposa d’un Servei
Privat i del Servei de
logopèdia ambulatòria
que s’efectua amb
conveni amb Althaia pel
CatSalut. Ambdós serveis han experimentat
un fort creixement enguany. D’una banda,
el Servei Privat ha
realitzat 396 sessions,
un 47% més que en

la passada edició. De
l’altra, des del Servei de
logopèdia ambulatòria
del CatSalut s’han realitzat 644 visites, amb
15.044 sessions, fet que
confirma un creixement
del 55,7% respecte
l’exercici anterior. Amb
el progressiu augment
de l’activitat del centre,
la Clínica ha desenvolupat un Catàleg de Serveis de Salut per implantar i desenvolupar
les diferents línies de
treball. Entre aquests,
ofereix un servei d’assessoria i consultoria
per a professionals i

exalumnes de la FUB,
serveis de salut a mida
i organitza activitats
d’educació i promoció
per la salut per a les
entitats que ho sol·liciten.
En el seu compromís de
servei i millora del benestar social, enguany
la Clínica ha organitzat
la 1a edició de la Caminada per la Salut, amb
una participació de 200
persones. La iniciativa,
en benefici de la Marató
de TV3, ha recollit un pot
total de 1.900 euros, que
s’han entregat a Manresa Mobilitza’t.

PDP
La V edició del
«Programa
de detecció precoç
de problemes de
salut en escolars»
ha realitzat 1.791
exploracions a
1.411 escolars de
la Catalunya Central.
NOUS CONVENIS
• Revisió dels
conveni FUBAlthaia pel
servei de podologia i logopèdia
• Revisió i ampliació
del conveni amb
Mútua Manresana
• Convenis amb
l’Associació de
veïns Balconada,
Oncolliga, IES
Artés...

SERVEIS FUB

Universitat compromesa
amb la comunitat
Èxit dels
serveis orientats
a l’estudiant
Un 30% dels alumnes
que estudien a la Fundació Universitària del
Bages són de fora de
Catalunya.
Per tal d’oferir una
alternativa a l’allotjament d’aquests estudiants, la FUB s’acull
al Programa de la
Fundació Viure i Conviure de l’Obra Social
de Caixa Catalunya.
En aquest curs acadèmic s’han format 9
parelles amb estudiants de la FUB.
En relació a les beques,
tots els estudiants del

centre poden optar a
una de les quatre beques que es tramiten
des de la FUB: la beca
del Ministeri d’Educació, la beca de
l’AGAUR, la del Govern
Basc (en el cas de ser
procedent del País
Basc), i la beca FUB.
Enguany s’han tramitat fins a 600 beques,
de les quals se n’han
concedit 350.
Des de la FUB es
gestiona, també,
una borsa de treball
per a estudiants i
empreses. Durant

aquest curs, els alumnes i exalumnes han
pogut accedir a 103
ofertes de treball.

i dotze xerrades
temàtiques en diferents centres de la
comarca.

També s’organitzen
sessions informatives
sobre els estudis FUB
a tots els IES que ho
sol·liciten, per tal de
donar a conèixer els
estudis que s’imparteixen a la FUB, així
com el Pacte de Bolonya. Des de l’Escola
Universitària d’Estudis
Empresarials i de
Ciències de la Salut
s’han impartit onze
sessions informatives

El centre posa a disposició de les empreses i entitats del territori els seus equipaments per tal que puguin implementar les
seves activitats formatives. Durant el curs
2007-2008 han passat
per les instal·lacions
de la FUB fins a 5.104
participants, en un
total de 90 activitats
diferents organitzades
per 32 organismes.

Presentació de
la Guia Accessibilitat
a Manresa

RELACIONS FUB-CIUTAT

Aportacions FUB en la recerca
d’un món millor
PREMIS FUB A LA
RECERCA

Treball en xarxa per
millorar el benestar
de les persones
La Unitat de Recerca
de la FUB ha col·laborat amb el Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya en l’elaboració
de la «Guia per a l’abordatge d’aspectes
d’educació per a la
salut en persones en
l’àmbit sociosanitari».
Aquest curs també
s’ha editat la guia
«Accessibilitat a Manresa. Guia de les institucions sanitàries,
socials i culturals».
El setembre de 2008
va néixer l’Institut de

Promoció i Innovació
en l’Atenció a la Dependència en una
col·laboració conjunta
entre la Fundació Sociosanitària de Manresa i la FUB. En la seva
primera etapa de creació i posicionament,
l’INAD ha establert
aliances per a desenvolupar projectes en
col·laboració amb
ACRA, l’Ajuntament
de Manresa, Althaia,
CATIC i FUNDITEC.
També ha signat un
conveni de col·laboració amb la Fundació
TicSalut del Servei

Català de la Salut per
tal de dur a terme activitats que contribueixin
al desenvolupament
de les tecnologies de
la informació i la
comunicació (TIC) en
l’àmbit de la salut i la
dependència.
Amb esperit de servei i
millora global, la FUB
col·labora amb diferents projectes solidaris. S’ha donat continuïtat al projecte de
Nicaragua, a través de
les Estades solidàries
de Fisioteràpia domiciliària a la ciutat de

Matagalpa per a nens
amb discapacitat.
També s’ha iniciat una
col·laboració amb una
ONG del Camerun vinculada a la discapacitat
intel·lectual en nens i
nenes d’aquest país.
El Nadal del 2008, el
centre ha fet un donatiu
al programa d’ajuda
a Sierra Leona, obra
benèfica dels Germans
de Sant Joan de Déu.
Igualment, amb el
Banc de Sang i de Teixits ha organitzat dues
jornades de donacions,
efectuant un total de
173 donacions.

ECONOMIA
I EMPRESA
«Ecoauditoria de
l’IES F.X. Lluch i
Rafecas»,de Laia
Pascual Ponce,
de l’IES F.X. Lluch i
Rafecas de Vilanova
i la Geltrú
CIÈNCIES DE LA
SALUT
Primer Premi:
«La discapacitat:
realitat, vivències
i obstacles»,
d’Alejandro Rojo
Romanos i Sandra
Pizarro Muñoz, de
l’IES El Castell
d’Esparraguera.
Accèssit:«Estudi
microbiològic del
pa», d’Anna Farrés
Esteve de l’Escola Pia
de Terrassa i que ha
estat tutoritzat per
Assumpta Torrent.

CURS 2008/2009

La FUB en xifres
Estudiants
1.110 estudiants de diplomatures
Infermeria: 230; Fisioteràpia: 502; Podologia: 81; Logopèdia: 134; Empresarials: 163
1.860 estudiants de cursos de formació contínua i de postgrau
18 estudiants en programes d’intercanvi
12 estudiants estrangers acollits a la FUB

Estudis
5 titulacions de 1r cicle
7 programes de postgrau (1.590 hores)
38 cursos de formació contínua (960 hores)
24 cursos In Company (310 hores)

Professorat i PAS
207 professors de pregrau i formació contínua
40 persones d’administració i serveis (PAS)

Fundació Universitària del Bages
Av. Universitària 4-6
08242 Manresa
T. 93 877 41 79
F. 93 875 73 48
www.fub.edu

Estudis adscrits

Centre membre

