Ref. 3298
Conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i
la Universitat de les Illes Balears en relació amb el Programa
d’Orientació i Transició a la Universitat
Parts
Martí X. March Cerdà, conseller d’Educació i Universitat, nomenat pel Decret
9/2015, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es
disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears, en
l’exercici de les facultats que li atribueix l’article 11 de la Llei 3/2003, de 26
de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.
Llorenç Huguet Rotger, rector de la Universitat de les Illes Balears, en
l’exercici de les facultats que li atribueixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d’universitats, modificada, entre altres normes, per la Llei
orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, i
el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la
Universitat de les Illes Balears.
Antecedents
1. El dia 1 d’octubre de 2008 es va signar el protocol general de
col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les
Illes Balears per establir una col·laboració institucional permanent amb
la finalitat de desenvolupar actuacions que responguin a objectius
compartits mitjançant convenis específics.
2. L’any acadèmic 2003-2004 es va constituir una comissió mixta entre la
Conselleria d’Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears, amb
l’objectiu de desenvolupar actuacions en els centres d’educació
secundària per incrementar el nombre d’alumnes de la Universitat de les
Illes Balears, així com millorar i ampliar la difusió dels ensenyaments que
s’ofereixen a la Universitat, potenciar la coherència del sistema educatiu
amb el traspàs d’informació entre nivells educatius, especialment entre

l’educació secundària i l’ensenyament universitari i apropar l’alumnat i el
professorat dels diferents nivells.
3. En el marc d’aquesta comissió es va dissenyar el programa d’Orientació i
Transició a la Universitat (POTU) per desenvolupar les actuacions que
havien de donar a conèixer l’oferta d’estudis universitaris i fomentar els
ensenyaments superiors a la nostra comunitat.
4. Per concretar la col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Cultura i la
Universitat de les Illes Balears en el desenvolupament d’aquest programa
s’han signats cinc convenis específics, el 3 de juny de 2004, el 22 de
novembre de 2005, el 8 de novembre de 2006, el 10 de desembre de
2007 i el 24 de març de 2009.
5. Malgrat els esforços realitzats, els indicadors estadístics mostren una
proporció de població de les Illes Balears amb estudis superiors per
davall de la mitjana estatal i, relacionat amb això, un nombre d’alumnes
de nou ingrés a la Universitat de les Illes Balears inferior a la mitjana
espanyola i molt inferior al valor aconsellat per la Unió europea.
6. La Conselleria d’Educació i Universitat té com a objectiu, entre d’altres, la
millora de la formació de la ciutadania de les Illes Balears, i la Universitat
de les Illes Balears és el principal agent de formació superior a la nostra
comunitat autònoma.
Les dues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per
formalitzar aquest Conveni, d’acord amb les següents
Clàusules
1. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre el
Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme
actuacions conjuntes per fomentar l’increment d’alumnes a la Universitat de
les Illes Balears i difondre l’activitat universitària a la societat.
2. Programa d’Orientació i Transició a la Universitat
Per assolir l’objectiu fixat a la clàusula anterior, la Universitat de les Illes
Balears i la Conselleria d’Educació i Universitat manifesten la seva voluntat

de continuar desenvolupant el programa d’Orientació i Transició a la
Universitat amb les característiques generals que s’estableixen com a Annex
I en aquest Conveni.
El Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (POTU) pretén:
a) Potenciar la coherència del sistema educatiu de les Illes Balears amb el
traspàs d’informació entre nivells, especialment entre l’educació
secundària i l’ensenyament universitari.
b) Difondre l’oferta formativa de la Universitat de les Illes Balears.
c) Apropar l’alumnat i el professorat dels diferents nivells educatius.
d) Fer atractius i propers els estudis universitaris a l’alumnat de l’educació
secundària.
e) Proposar les actuacions que augmentin el nombre d’alumnes a la
Universitat de les Illes Balears.
Les accions que es duran a terme en el marc d’aquest Programa d’orientació
i Transició a la Universitat es concretaran en un pla d’actuació per a cada
any acadèmic, el qual serà aprovat per la Comissió que s’estableix a la
clàusula següent.
3. Comissió de seguiment
Es crea una Comissió de seguiment que vetllarà pel compliment dels acords i
analitzarà els resultats obtinguts. Així mateix s’encarregarà del disseny i la
supervisió del programa d’orientació i Transició a la Universitat.
Aquesta Comissió, que s’ha de reunir com a mínim una vegada a l’any, està
integrada pels membres següents:
 El director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior i la
vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat, que copresidiran la
Comissió.
 La cap del Servei d’Universitat, de la Direcció general de Política
Universitària i d’Ensenyament Superior.

 El cap del Servei de Formació del Professorat de la Direcció General de
Formació Professional i Formació del Professorat.
 Dues persones representants de la Universitat de les Illes Balears,
designades per la vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat.
Són funcions de la comissió de seguiment:
a) Aprovar un pla d’actuació per a cada any acadèmic i valorar-ne el cost.
b) Efectuar el seguiment i l’avaluació del Programa d’Orientació i Transició
a la Universitat i dels plans d’actuació que se’n derivin.
c) Supervisar la gestió dels recursos.
d) Aprovar, si escau, els informes anuals d’avaluació que se’n derivin.
e) Formular les propostes de reforma d’aquest Conveni.
f) Qualsevol altra funció que es derivi d’aquest Conveni.
Així mateix es podran crear les subcomissions tècniques que siguin
necessàries per al correcte desenvolupament de les activitats previstes en
aquest Conveni.
4. Aportacions de la Universitat de les Illes Balears
La Universitat de les Illes Balears destinarà una persona del professorat de
la Universitat que actuarà com a coordinador acadèmic del Programa i una
persona del personal d’Administració i Serveis que actuarà com a
coordinador tècnic.
Així mateix, la UIB dotarà anualment un conjunt de places d’alumnes
col·laboradors pel desenvolupament del Programa d’Orientació i Transició
Universitària.
La UIB també aportarà els mitjans necessaris i facilitarà les relacions amb els
serveis universitaris convenients per al bon desenvolupament de Programa.
5. Aportacions de la Conselleria d’Educació i Universitat

La Conselleria d’Educació i Universitat destinarà, en comissió de serveis, dos
docents a temps complet per col·laborar amb el vicerectorat d’Alumnes,
Titulats i Ocupabilitat en el desenvolupament dels plans d’actuació del
POTU. Aquestes dues persones podran assistir a les reunions de la Comissió
mixta.
Així mateix, amb l’objectiu d’estimular i motivar l’aprenentatge de les
matemàtiques mitjançant la resolució de problemes, la Conselleria
d’Educació i Universitat aportarà un docent a la preparació i organització de
les Proves Cangur qui hi dedicarà, en comissió de serveis, 5 hores setmanals
(3 lectives i 2 no lectives). En aquesta activitat hi participen alumnes de les
Illes Balears de 5è i 6è d’Educació Primària; de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO i de 1r i
2n de Batxillerat.
Els docents que es destinaran en comissió de serveis a les tasques derivades
del compliment de l’objecte del conveni han d’ésser personal funcionari de
carrera en actiu, a càrrec del pressupost ordinari de despeses de la
Conselleria d’Educació i Universitat, i la despesa personal docent de
substitució, si escau, és indeterminada.
La Conselleria d’Educació i Universitat també facilitarà la difusió de les
activitats organitzades en el marc del Programa mitjançant el web educatiu
de les Illes Balears <http://weib.caib.es>.
6. Convocatòries de selecció dels docents
Anualment s’ha de publicar una convocatòria de comissió de serveis perquè
els docents interessats puguin accedir a les places de docents destinades al
POTU. La durada de les comissions serà d’un curs acadèmic.
La comissió de seguiment prevista a la clàusula tercera ha d’elaborar els
perfils i els barems de mèrits, així com de valorar els mèrits de les
candidatures presentades i fer la proposta d’assignació de les comissions
que el director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior ha
trametre a la directora general de Personal Docent perquè l’aprovi, si escau,
abans de l’inici del curs lectiu.
L’adjudicació de la comissió de serveis per a un curs acadèmic no implica la
renovació automàtica per a cursos posteriors. Les persones interessades a
continuar en el programa han de tornar presentar anualment les seves
candidatures, les quals seran valorades amb les de la resta de sol·licitants.

7. Publicitat
En totes les actuacions i publicacions que es desenvolupin en el marc del
POTU han d’aparèixer conjuntament, els logotips de la Conselleria
d’Educació i Universitat i de la Universitat de les Illes Balears.
8. Vigència
El present Conveni es mantindrà vigent des del dia de la signatura fins al dia
31 de desembre de 2017. S’entendrà prorrogat tàcitament per un any, i així
successivament, sempre que no hi hagi una comunicació per escrit de
qualsevol de les dues parts en sentit contrari amb una antelació mínima de
dos mesos a l’acabament de la vigència.
9. Compromís de col·laboració
La Conselleria d’Educació i Universitat i la Universitat de les Illes Balears
col·laboraran en tot moment d’acord amb els principis de bona fe i eficàcia
perquè el programa d’Orientació i Transició a la Universitat es pugui dur a
terme amb èxit.
Com a mostra de conformitat, signam aquest Conveni en dos exemplars.
Palma, 26 de juliol de 2016
Per la Conselleria d’Educació
i Universitat

Per la Universitat de les Illes Balears

Diligència
El Consell de Direcció va aprovar aquest conveni en data
12 de juliol de 2016 i el Consell de Govern el va ratificar
en data 21 de juliol de 2016, de conformitat amb el que
estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la
Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret
64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig)

Annex I
Objectius, actuacions i col·lectius diana del programa d’orientació i
Transició a la Universitat
a) Els objectius específics i actuacions principals que pretén el POTU són:
1. Identificar mancances i aspectes millorables en tots els assumptes
relacionats amb l’orientació i la transició a la Universitat.
2. Dissenyar i realitzar programes i activitats relacionats amb la captació i
l’acolliment d’alumnes a la Universitat.
3. Promoure accions relacionades amb el suport i l’orientació a l’alumnat de
l’educació secundària i de la Universitat de les Illes balears.
4. Millorar la col·laboració entre l’educació secundària i l’ensenyament
universitari.
5. Potenciar els programes i les accions que ja s’han iniciat a la Universitat
de les Illes balears en relació amb l’orientació i transició a la Universitat.
6. Activitats d’informació i orientació sobre els estudis i l’activitat
universitària.
7. Coordinació i comunicació entre l’educació secundària i l’ensenyament
universitari.
8. Activitats participatives per a alumnes de l’educació secundària.
9. Atenció i suport a l’alumnat universitari de nou ingrés.
10. Altres accions relacionades amb l’orientació i la transició.
11. Organització interna de la Comissió mixta del POTU.
b) Col·lectius diana
1. Alumnes d’Educació Secundària Obligatòria, de Batxillerat i de Cicles
Formatius de Grau Superior.
2. Mares i pares d’alumnes d’educació secundària.
3. Professorat orientador.
4. Professorat d’educació secundària i professorat universitari.
5. Alumnat universitari de nou ingrés.
6. Empreses
7. Mitjans de comunicació.
8. Societat en general.

