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Memòria acadèmica 2021-2022 

Unitat de Gestió dels Estudis de Grau (UGEG) 

Resum 

Els objectius de la Unitat de Gestió dels Estudis de Grau venen determinats per l’Acord 
executiu 14175 i, en relació amb aquests, es duen a terme totes les activitats de la unitat. 
A continuació, es presenten en relació amb les àrees que constitueixen la unitat. 

Activitats de gestió acadèmica 

• Suport per telèfon i correu electrònic (<ugeg@uib.es>, <suport.guies@uib.es>, 
<suport.ugeg@uib.es (JIRA)>) als professors de la UIB en qualsevol àmbit lligat a la 
gestió acadèmica. 

• Suport als professors en la gestió de l’aplicació Acadèmic. 
• Gestió i suport del mòdul d’actes d’Acadèmic. 

• Gestió i suport del mòdul de guies docents d’Acadèmic. 

• Gestió del mòdul de planificació docent d’Acadèmic: introducció de nous professors 
a Acadèmic, realització de l’oferta de les assignatures de grau, i suport als serveis 
administratius en l’oferta de grups, introducció dels professors als grups i la 
introducció dels horaris. 

• Suport continuat de gestió acadèmica, tant a serveis administratius de centres 
(SAAD) com també als responsables dels estudis.  

• Suport a les seus de Menorca i Eivissa-Formentera. 

• Implantació dels nous plans d’estudis o de les seves modificacions. 

• Interlocució entre la Conselleria d’Educació i els centres en relació amb les 
pràctiques externes curriculars de la Facultat d’Educació i Psicologia dutes a terme 
a centres educatius de les Illes Balears. Registre d’alumnes, tutors i centres 
educatius, així com la gestió de l’enviament d’una carta d’agraïment del Rector als 
tutors de pràctiques externes i el lliurament de les credencials UIB. 

• Coordinació amb el Servei de Biblioteca i Documentació per a la recollida de tots els 
TFG i TFM que no estan allotjats al repositori institucional de la UIB, així com les 
peticions per retirar-ne o activar-ne la consulta en accés obert. 
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• Seguiment de l’estat de publicació de les guies docents, del tancament d’actes en 
termini. 

• Coordinació i punt de referència dels centres adscrits en matèria de gestió 
acadèmica (informació de Comissió Acadèmica, mesures contra la COVID-19, etc.).  

• Coordinació del Pla de tutoria entre iguals <https://ugeg.uib.cat/Linies-
dactuacio/Pla-de-tutoria-entre-iguals-PTUI/>. Organització de les sessions de 
formació dels alumnes que són tutors i posada a disposició dels centres el suport 
per al seguiment del programa. 

• Participació amb l’equip d’implantació i seguiment del projecte SIGMA. 

• Participació en la gestió de l’aplicació Pandora per al seguiment i coordinació 
d’incidència d’estudiants relacionades amb la COVID-19. 

• Coorganització de les IV Jornades d’Experiències Docents. 

• Organització i gestió del pla d’acollida al professorat novell.  

• Col·laboració en la gestió dels webs de tots els graus, tant amb relació als processos 
de la vida dels títols i les seves dades evolutives, així com amb la informació 
acadèmica per als alumnes i el professorat i els centres.  

• Col·laboració en l’organització de la Comissió Acadèmica i les seves actes. 

• Organització i gestió dels exàmens a les seus dels graus que tenen implantats o 
d’alumnes de Menorca, Eivissa o Formentera que estan estudiant a Mallorca i 
reclamen fer els exàmens des de la seu.  

• Organització i gestió de totes les sol·licituds dirigides a la vicerectora de Gestió 
Acadèmica i Política de Grau: unes 2.400 d’anul·lació i temps parcial i diversos 
(permanència, comissió…). Exàmens: 114 sol·licituds en termini (450 exàmens). 
Preinscripció a temps parcial: devers 300.  

Activitats de verificació de títols 

• S’han fet aquestes modificacions: 
o Grau de Medicina. 
o Grau d’Odontologia. 
o Grau de Pedagogia. 
o Grau de Filosofia. 
o Grau de Psicologia. 
o Grau d’Economia.  
o Grau d’Administració d’Empreses. 
o Grau d’Infermeria. 
o Grau d’Educació Social. 
o Doble titulació: Grau d’Educació Infantil i Grau d’Educació Primària. 
o Grau de Biologia. 
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o Grau de Bioquímica. 
o Grau de Química. 
o Grau de Física. 
 

• S’han fet, o estan en marxa, aquests nous graus:  
 
o Grau de Belles Arts. 
o Grau de Ciències de l’Activitat Física. 
o Grau de Ciències de la Mar. 
o Grau de Farmàcia. 

Activitats d’acreditació de títols: 

• S’han fet aquestes acreditacions des de setembre de 2021: 
 
o Grau d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural. 
o Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica. 
o Grau d’Enginyeria Informàtica. 
o Grau d’Enginyeria Telemàtica. 
o Grau de Relacions Laborals. 
o Grau de Biologia. 
o Grau de Bioquímica. 
o Grau de Química. 
o Grau de Física. 
o Grau d’Edificació. 
o Grau de Matemàtiques. 

 
• Estan en marxa aquestes acreditacions:  

 
o Grau de Dret. 
o Grau d’Educació Infantil. 
o Grau d’Educació Primària. 
o Grau d’Educació Social. 
o Grau de Pedagogia. 
o Grau de Turisme. 
o Grau de Filosofia. 
o Grau de Treball Social. 
o Grau d’Estudis Anglesos. 
o Grau de Llengua i Literatura Catalanes. 
o Grau de Llengua i Literatura Espanyoles. 
o Grau d’Història. 
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o Grau d’Història de l’Art. 
o Grau de Geografia. 
o Grau d’Administració d’Empreses. 
o Grau d’Economia. 
o Grau de Psicologia. 
o Grau d’Infermeria. 
o Grau de Fisioteràpia. 

Activitats de seguiment de títols:  

• S’han fet aquests seguiments dels graus: 
 
o Grau de Medicina. 
o Grau de Nutrició Humana i Dietètica. 
o Grau d’Odontologia. 
o Grau de Protocol i Organització d’Esdeveniments. 
o Grau de Direcció Hotelera. 

Altres activitats en les quals està implicada la unitat: 

• Col·laboració en el «Projecte de gestió de dades» per l’evolució dels títols. 

• Col·laboració contínua amb SIGMA per a la millora d’Acadèmic. 

• Coordinació amb l’UGEP. 
• Col·laboració en el tema d’AUDIT Internacional. 

• Col·laboració amb el servei de Campus Digital. 

• Col·laboració amb els centres adscrits.  
• Reunions i coordinació amb l’AQUIB.  

• Gestió contínua de documents propis. 

• Gestió contínua de procediments propis. 
• Gestió contínua de tasques i la seva planificació, tant a curt com a llarg termini.  

• Gestió i coordinació per modificar el Reglament Acadèmic. 

• Col·laboració per modificar els acords normatius afectats pel nou RD822/2021. 

• Col·laboració en la implantació del PAT com a pla pilot als estudis d’infermeria i 
fisioteràpia. 

• Col·laboració en la implantació del mòdul del TFG de SIGMA a la Facultat de 
Ciències.  
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• Preparació d’enquestes de satisfacció dels graduats i dels ocupadors en un pla pilot 
a la Facultat de Ciències per a futurs processos d’acreditació dels estudis.  

• Generació d’un aplicatiu per elaborar informes semiautomatitzats sobre els 
informes de satisfacció dels títols amb vista a l’acreditació i el seguiment 
(enquestes).  

 
 
Manteniment del web de la unitat 


