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Les quatre aules d’ús general que hi ha a la UIB, Anselm Turmeda i Guillem Cifre de Colonya de 
Macintosh, i Mateu Orfila i Guillem Cifre de Colonya de PCs, s’han emprat per fer-hi un total de 
2.298 hores de classe durant el curs 1998-1999. 
 
Si miram aquesta distribució per aules i estudis tenim les taules següents: 
 

MATEU ORFILA ANSELM TURMEDA 

estudis hores percentatge estudis hores percentatge 

Informàtica 354 51,45% Informàtica 291 48,91% 

Formació PAS/PDI 10 1,45% Economia i Empresa 128 21,51% 

Cursos FUE 28 4,07% Turisme 78 13,11% 

Físiques 91 13,23% Biologia/Bioquimica 64 10,76% 

Biologia/Bioquimica 98,5 14,32% Matemàtiques 12 2,02% 

Economia i Empresa 98,5 14,32% Formació PAS/PDI 10 1,68% 

Altres  
(Dret, Químiques) 

8 1,16% Altres  
(FUE, Dret, 
Físiques) 

12 2,02% 

 

GUILLEM CIFRE  PCs GUILLEM CIFRE  Macintosh 

estudis hores percentatge estudis hores percentatge 

Psicologia 328,5 49,32%    

Informàtica 176 26,43% Pedagogia 155,5 44,56% 

Cursos FUE / ICE 49 7,36% Psicologia 67 19,20% 

Pedagogia 47 7,06% Biologia / 
Bioquímica 

40 11,46% 

Formació PAS/PDI 23 3,45% Formació PAS/PDI 34,5 9,89% 

Físiques 16 2,40% Geografia 31 8,88% 

Turisme 15,5 2,33%    

Altres 
(Biologia, Dret, 
Història, Filologia 
Catalana) 

11 1,65% Altres 
(Biologia, 
Economia, 
Infermeria) 

21 6,02% 

 

• L’aula de l’Anselm Turmeda s’ha emprat per fer-hi 595 hores de classe, que suposa un 40,75% 
del temps que ha estat oberta. 

• L’aula del Mateu Orfila s’ha emprat per fer-hi 688 hores de classe, que suposa un 54,6% del 
temps que ha estat oberta. Aquesta aula es va obrir el mes de novembre ja que els ordinadors 
que la formen són els que s’empraren per a l’automatrícula. 

• L’aula del Guillem Cifre de Macintosh s’ha emprat per fer-hi 666 hores de classe, que suposa 
un 45,62% del temps que ha estat oberta. 
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• L’aula del Guillem Cifre de Macintosh s’ha emprat per fer-hi 349 hores de classe, que suposa 
un 23,9% del temps que ha estat oberta. 

Cal recordar que existeixen aules d’ús restringit on també s’han impartit classes. Si miram les xifres 
globalment i distribuïdes per estudies tenim les dades següents: 
 

Estudis hores percentatg
e 

Estudis hores percentatge 

Informàtica 821 35,7% Geografia 31 1,3% 

Psicologia 395,5 17,2% Matemàtiques 12 0,5% 

Economia Empresa 232,5 10,1% Dret 10 0,4% 

Biologia/Bioquimica 206,5 9,0% Infermeria 8 0,3% 

Pedagogia 202,5 8,8% Història 4 0,2% 

Físiques 112 4,9% Treball Social 4 0,2% 

Turisme 93,5 4,1% Químiques 4 0,2% 

Cursos FUE 81 3,5% Filologia Catalana 3 0,1% 

Formació PAS/PDI 77,5 3,4%    

 
Quan parlam de Informàtica ens referim a assignatures pertanyents a plans d'estudis de la 
llicenciatura en  Informàtica, Enginyeries Tècniques de Sistemes, Gestió i Telemàtica. Els estudis 
d'Empresarials, inclouen tant llicenciatures (LADE i LE) com diplomatures. Quan parlam de 
Pedagogia també s’inclouen les diplomatures de Magisteri. Els Cursos FUE són cursos organitzats 
per la Fundació Universitat Empresa, bé de postgrau, tercer cicle o d’especialista universitari. Els 
cursos de Formació de PAS/PDI són els cursos corresponents al Pla de formació del personal de la 
UIB. Alguns d’aquests cursos s’ha fet a aquestes aules en lloc de a l’aula del SCI per manca d’espai 
degut a l’elevat nombre d’aumnes o per coincidència amb altres cursos. 
 
 
 
Necessitat d’una aula de PCs a l’Anselm Turmeda 
 
Com podem observar són els estudis d’Informàtica i Enginyeries Tècniques les que fan un major ús 
de les aules. A excepció de l’aula del Guillem Cifre de Macintosh, a les altres tres són aquests els 
estudis que majoritàriament empren les aules. Aquests estudis es fan a l’Anselm Turmeda. A aquest 
edifici hi ha un aula de PCs d’ús exclussiu del departament de Ciències Matemàtiques i 
Informàtica. Aquesta aula només té 10 ordinadors, pel que no és operatiu emprar-la per fer 
pràctiques al primers cursos on el nombre d’alumnes és força elevat. Aleshores es fan pràctiques a 
altres aules conjuntament amb aquesta. Això provoca el desplaçament d’alumnes a distintes aules, 
de distints edificis, A més el fet que emprin vàries aules a l’hora provoca que no es puguin fer altres 
classes d’altres estudis, fet que ha provocat certs conflictes durant el curs passat. 
 
He parlat del tema amb el Director de l’Escola Politècnica, Dr. Gabriel Fiol. Sembla que ell havia 
parlat d’aquestes necessitats amb l’anterior Vicerrectora d’Alumnes i Campus. Havien parlat de la 
possibiltat de crear una aula d’una trentena de PCs. S’estudiava la possibilitat d’ubicar-la a alguna 
de les aules de l’ala Nord, planta baixa (concretament la 4B o la 6). En principi es recolocarien en 
aquesta nova aula els 10 ordinadors de l’aula anomenada d’Enginyeria del Software (aula nº 2 de la 
nostra llista d’aules, espai 48 del primer pis). L’espai d’aquesta aula 48 podria emprar-se com a 
aula de docència normal. El Dr. Fiol s’havia compromès a finançar gran part de la resta 
d’ordinadors per completar l’aula. El tema ha quedat aturat.  
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Tóners, número de impressions 
 
Aquest any ha augmentat espectacularment el número de còpies que imprimeixen els alumnes. 
Probablement aquest fet estigui induït a l’existència del projecte Campus Extens. És molt freqüent 
que els alumnes imprimeixin tot el que hi ha disponible a la Internet de les assignatures que els hi 
interessen. No només imprimeixen a les aules de Campus Extens. S’ha detectat que els continguts 
de Campus Extens s’imprimeixen a totes les aules.  
 
A continuació es detallen les xifres d’impressions. Els càlcul de fulles és aproximat a partir del 
número de tóners emprats, amb excepció de l’aula de l’Anselm Turmeda de la que sí es té controlat 
el número d’aproximadament 140.000 fulles.  

 
nº Aula Tóners nº fulles ( aprox.) 

1 Anselm Turmeda 9 140.000 

2 Anselm Turmeda (Informàtica) 5 75.000 

3 Arxiduc Lluís Salvador 3 45.000 

4 Guillem Cifre PCs 5 75.000 

5 Guillem Cifre MAC 6 90.000 

6 Guillem Colom 0 0 

7 Mateu Orfila 8 120.000 

8 Mateu Orfila (Economia) 3 45.000 

9 Ramon Llull (C.Extens) 4 60.000 

10 Sa Riera (C.Extens) 2 30.000 

 TOTAL 45 675.000 
 

 
Com es pot veure la xifra és força elevada. A l’Anselm Turmeda les xifres són semblat a es de 
l’any passat (139.000 i 75.000). El més significatiu és el fet que el curs passat només es disposava 
de tres impressores: les dues de l’Anselm Turmeda (1, 2), i la de l’Arxiduc Lluís Salvador (3). A 
les aules Guillem Cifre s’intal·laren les impressores a final del curs passat, per tant quasi no 
s’empraren l’any passat. Al augm,entar el número d’impressores disponibles s’han imprès més de 
400.000 còpies més que al curs anterior.  
De seguir amb aquestes xifres caldrà anar pensant en canviar cada pocs anys les impressores, ja que 
no aguantaran molt de temps aquets volum de treball, especialment les aules del Mateu Orfila i 
Anselm Turmeda. 
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Incidències / problemàtica 
 
Sustracció de material 
Han desaparegut algunes rates de l’aula de l’Anselm Turmeda i una vintena de bolles de rata 
d’aquesta aula, fet aquest darrer que no acabam d’entendre. 
 
Problemes de seguretat als Macintosh.  
S’ha detectat que és pràcticament de domini públic la manera de superar el dispositiu de seguretat 
dels ordinadors de l’aula. Actualment s’esta provant un nou software, ANAT, que sembla resoldrà 
tots els problemes i afegirà nous avantatges a l’administració de Macintosh. Caldrà comprar les 
llicéncies pertinents. 
 
Negocis il·legals 
S’ha detectat que l’alumne Francisco González Martorell, amb DNI 44.328.391, del que ja se n’han 
fet diversos informes, continua venent material informàtic de dubtosa legalitat, emprant les aules i 
el bar com a lloc de contacte. 
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SITUACIÓ DE LES AULES D’INFORMÀTICA DE LA UIB 
 
 
01. Anselm Turmeda  Macintosh  General 

 
Horari :  de 8:30 a 21 h.  
 
Hardware actual:  

– 6 Performa 5200 (1996) 
– 4 Performa 6200 (1996) 
– 27 Performa 5260 (1996) 
– 20 LC II (1993)  /  (12 Imacs nous per substituir-los) 
– 1 Impressora HP 4000  
– 1 Impressora Digital LA30W  
– Canó de projecció 
  

Situació i problemàtica: 
Aquesta aula no es tanca al migdia. És la més grossa, amb 60 màquines. Per a sustituir els 20 LC 
II, han arribat aquests dies 12 Imac nous. Per motius de manca de pressupost aquest any es 
disposa de tres alumnes becaris per a cobrir aquesta aula i l’aula número 5 del Guillem Cifre. 
Això provoca que durant gran part del dia l’aula estigui buïda d’alumnes col·laboradors. Al 
tractar-se de l’aula més grossa i que té l’horari d’obertura més ampli el problema és més gros 
que a l’aula 5, on es repeteix la situació.  
Han desaparegut durant aquest curs tres rates,  i el que és més curiós, més d’una vintena de 
bolles de les rates. Les bolles no es serveixen com a peces de recanvi per part del servei tècnic. 
Això provoca que al dia d’avui hi hagi una vintena de màquines inutilitzades, concretament els 
LC II. 
El sistema que s’empra per a protegir el software instal·lat consisteix en tenir el disc dur de 
l’ordinador amb dues particions. A la primera hi ha tot el software, la segona es deixa lliure per 
als usuaris en facin l’ús que vulguin. La del software està bloquejada. Teòricament no es pot 
escriure ni borrar. Però el programa que s’empra per a bloquejar és antic i shareware, i la manera 
de botar-se aquesta protecció és coneguda per la gran majoria d’alumnes. A més aquest tipus de 
protecció provoca que certs programes no puguin funcionar correctament, ja que necessiten 
escriure al disc dur per anar correctament. S’ha provat d’instal·lar un software de protecció fet 
per un alumne col·laborador, però l’experiència ha estat negativa. La part d’administrador del 
programa  ha caigut en mans d’alumnes que es dediquen a molestar a la resta d’alumnes i a 
professors al fer les classes. 
Queda pendent la instal·lació d’una vintena de punts de dades per a poder conectar els nous 
Imacs.  
 

Necessitats: 
1. Substitució dels 8 LC II que restaran a l’aula. (pot suposar un cost de 1.600.000 pts) 
2. Ampliar el número de col·laboradors per cobrir les 13 hores d’obertura. 
3. Compra del software Apple Network Administrator Toolkit (ANAT), per a guarantir la 

qualitat del servei ofert als usuaris i facilitar les tasques d’administració. 
4. Compra unitats de SuperDisk per als nous Imacs. 
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02. Anselm Turmeda  Windows NT  Matemàtiques i Informàtica 

 
Horari : de 9 a 14 i de 16 a 21 h. 
 
Hardware actual:  

– 11 Pentium 120   (1996) 
– 1 Impressora HP LaserJet 5M 
– Adaptador per a projecció amb televisor Radiola 25 
 

Situació i problemàtica: 
Aquesta aula és d’ús exclussiu per a alumnes de l’Escola Politècnica, la Facultat d’Informàtica i 
estudis de tercer cilce del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica. El segon alumne 
col·laborador és pagat pel departament. L’aula és molt petita. Li manca ventilació i hi fa molta 
calor a partir del mes d’abril. Els ordinadors comecen a necessitar la renovació.  
S’havia sol·licitat la instal·lació d’un equip d’aire acondicionat. S’ha paralitzat aquesta possibilitat 
davant la possible creació d’una nova aula per part de l’Escola Politècnica. En aquest cas els 11 
ordinadors s’integrarien a la nova aula. Eren converses entre l’antiga Vicerectora d’alumnes i 
Campus, Sra. Joana Mª Petrus i el Director d el’Escola, Sr. Gabriel Fiol. No confondre aquesta aula 
amb la de creació per part de la Facultat d’Informàtica, Degà Dr. Ramon Puigjaner, de la que es 
parla més envant. 
 
Necessitats: 

1. Renovació de les màquines. 
2. Instal·lació aparell d’aire acondicionat  (en cas de no crear-se la nova) 
 

 
 
03. Arxiduc Lluís Salvador  Macintosh   Turisme 

 
Horari :  de 9 a 21 h. 
 
Hardware actual:  

– 18 Performa 630   (1995) 
– 5 Performa 5260   (1996) 
– 1 Impressora Apple 16/600   

 

Situació i problemàtica: 
Aquesta aula és d’ús exclussiu per a alumnes de Turisme i Hoteleria. La majoria de les màquines 
són velles.  
L’Escola d’Hoteleria és qui paga als col·laboradors. El seu director Paco Satre considera que el 
preu estipulat a les beques (270 pts hora) és molt baix i els paguen a 450 pts / hora, que és el preu 
que es pagava l’any passat. 
 
Necessitats: 

• Renovació de les màquines. 
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04. Guillem Cifre  WindowsNT   General 

 
Horari :  de 9 a 14 i de 16 a 21 h. 
 
Hardware actual:  

– 8 HP Vectra VE 5/120   (1997) 
– 6 HP Vectra VE 5/100   (1997) 
– 4 HP Vectra VE 5/133   (1997) 
– 1 Impressora HP 5M   

 

Situació i problemàtica: 
Aquest estiu està previst canviar el servidor de Windows NT, per un Pentium II a 166 MHz, i la 
màquina que ara fa de servidor passarà a ser una estació, es guanyarà una màquina. 
 
Necessitats: 

• Compra d’algunes targes de so. Els professors de magisteri ho han demanat bastantes ocasions. 
 
 
 
 
05. Guillem Cifre  Macintosh    General 

 
Horari :  de 9 a 14 i de 16 a 21 h. 
 
Hardware actual:  

– 10 Performa 5260    (1996) 
– 5 Performa 6200      (1996) 
– 1 Impressora HP 5   

 

Situació i problemàtica: 
Els ordinadors que hi ha comencen a estar obsolets. Pel curs 2000-01 s’haurà de plantejar el canvi 
de màquines. La problemàtica pel que fa a a protecció de discs durs i haver de compartir una 
alumne col·laborador és la mateixa que a l’Anselm Turmeda. 
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06. Guillem Colom Windows 95   Geografia / Biologia 

 
Horari :  de 9 a 14 i de 16 a 21 h. 
 
Hardware actual:  

– 6 Pentium 133      (1996) 
– 1 Impressora HP DeskJet 690 C  
– 6 tauletes digitalitzadores  
– Unitat CD-ROM extern   

 

Situació i problemàtica: 
Els ordinadors estan antiquats i mancats de RAM. Per aquest segon motiu no s’ha instal·lat 
Windows NT. El fet que tingui Windows 95 prvoca la desconbfiguració per part del alumnes de les 
màquines i a l’hora de fer classes es troben els professors amb les màquines inservibles. El mes de 
maig es va tenir una reunió entre la Vicerectora d’Alumnes i Campus i els directors dels 
departaments que usen l’aula. Es va decidir sol·licitar una ampliació de les màquines actuals i la 
compra de 11 màquines més. L’antiga Vicerectora va fer la sol·licitut d’inversió. 
 
Necessitats: 

• Ampliació de RAM. 
• Compra noves màuines 
• Instal·lació de Windows NT 
• Compra d’una impressora Laser 
 
 
 
 
07. Mateu Orfila Windows NT    General 

 
Horari :  de 9 a 14 i de 16 a 21 h. 
 
Hardware actual:  

– 21 Pentium II / 266   (1998) 
– 1 Impressora HP 4000   

 
 

Situació i problemàtica: 
El principal problema d’aquesta aula és la massificació d’hores de classe, al ser emprada pels 
estudis de Ciències (inclòent Físiques, Informàtiques, Enginyeries, Químiques) per a fer-hi les 
pràctiques. Aleshores queden poques hores per poder fer pràctiques els alumnes tot sols. 
 
 
Necessitats: 

• Creació d’al menys una altra sala de PCs d’ús general. 
• Seria interessant una ampliació de RAM 
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08. Mateu Orfila  Windows NT    Economia i Empresa 

 
Horari :  de 9 a 14 i de 16 a 21 h. 
 
Hardware actual:  

– 2 Pentium 166      (1996) 
– 7 Pentium 200 MMX   (1999) 
– 1 Pentium II / 300   (1999) 
– 10 Pentium II / 333   (1999) 
– 1 Impressora LexMark K1220   

 

Situació, problemàtica i necessitats: 
Aquesta aula és d’us exclussiu del Dept. d’Economia i la controlen i gestiones independentment al 
Servei d’Aules. 
 
 
 
 
09. Ramon Llull  Windows NT    Campus Extens 

 
Horari :  de 9 a 14 i de 16 a 21 h. 
 
Hardware actual:  

– 15 Pentium II 166    (1998) 
– 1 Impressora HP 4000   

 
Situació, problemàtica 
Aula de Campus Extens. El principal problema és la desmesurada impressió de documents que es 
fa. Els alumnes es limiten a imprimir les pàgines HTML de les assignatures que estan matriculats. 
 
 
 
 
10. Sa Riera Windows NT    Campus Extens 

 
Horari :  de 9 a 14 i de 16 a 21 h. 
 
Hardware actual:  

– 10 Pentium II / 266   (1998) 
– 1 Impressora HP 4000   

 
Situació, problemàtica 
Aula de Campus Extens. El principal problema és la desmesurada impressió de documents que es 
fa. Els alumnes es limiten a imprimir les pàgines HTML de les assignatures que estan matriculats. 
 



Aules d’informàtica   

11 

 
Resum del hardware existent 
 
 
 Total 

Màquines 
Màquines 

dús general 
Màquines 

d’ús restringit 
Antiguitat 

 
 
Macintosh 

 
 

98 

 
 

75 

 
  
  23  Turisme 

 8   del 1993  
18  del 1995 
60  del 1996 
12  del 1999 

 
 
PCs 

 
 

101 

 
 

39 

 
25  Campus Extens 
37  Departaments 

 

19  del 1996 
18  del 1997 
46  del 1998 
18  del 1999 

 
  
Considerant els 14.000 alumnes que té la UIB, sembla molt baix el rati d’ordinadors per alumne, 
especialment al número de PCs per a ús general. Com s’ha mencionat a l’informe de funcionament 
del curs sortint, es comença a fer imprescindible una nova aula de PCs a l’edifici Anselm Turmeda. 
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ALUMNES COL·LABORADORS DE LES AULES 
D'INFORMÀTICA  

 
 
Dotació econòmica del curs actual 
 
Els pagaments que estan prevists per aquest any als alumnes col·laboradors d'aules d'informàtica de 
la UIB són els següents: 
 
Aula Edifici Equip Tipus accés ajuds Dotació 

Vice-rectorat 
Dotació 
"Externa" 

Pagador 
Extern 

1 Anselm Turmeda Macs General 2 540.000   

2 Anselm Turmeda PC Mat/Informàt 2 360.000 360.000 Dept 
Matemàtiques 
Informàtica 

3 Arxiduc Lluís Salvador Macs Turisme 2 0 720.000 Escola Hoteleria 

4 Guillem Cifre PC General 2 720.000   

5 Guillem Cifre Macs General 1 270.000   

6 Guillem Colom PC Geografia/ 
Biologia 

1 360.000   

7 Mateu Orfila PC General 2 720.000   

8 Mateu Orfila PC Economia 1 360.000   

9 Ramon Llull PC Campus Extens 2 0 720.000 Campus Extens 

10 Sa Riera PC Campus Extens 2 0 720.000 Campus Extens 

        

     3.330.000 2.520.000  

 

Aquestes dades es corresponen a 10 mesos de col·laboració, ja que per distints motius es va 
començar la col·laboració al mes de desembre i no d'octubre. 
 
Aquestes dades suposen pagar 27.000 per mes als alumnes de les aules de Macintosh i 36.000 pts 
per mes als de PC. 
 
Fent els càlculs del que costaria això per tot un any ens quedarien les dades següents: 
 
Aula Edifici Equip Tipus accés ajuds Dotació 

Vice-rectorat 
Dotació 
"Externa" 

Pagador 
Extern 

1 Anselm Turmeda Macs General 2 648.000 0  

2 Anselm Turmeda PC Mat/Informàt 2 432.000 432.000 Dept 
Matemàtiques 
Informàtica 

3 Arxiduc Lluís Salvador Macs Turisme 2 0 540.000 Escola Hoteleria 

4 Guillem Cifre PC General 2 864.000 0  

5 Guillem Cifre Macs General 1 324.000 0  

6 Guillem Colom PC Geografia/ 
Biologia 

1 432.000 0  

7 Mateu Orfila PC General 2 864.000 0  

8 Mateu Orfila PC Economia 1 432.000 0  

9 Ramon Llull PC Campus Extens 2 0 864.000 Campus Extens 

10 Sa Riera PC Campus Extens 2 0 864.000 Campus Extens 

     3.996.000 2.700.000  
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Per manca de pressupost l'any passat es va desestimar que el Vice-rectorat es fes càrreg d'un dels 
dos ajuds de les aules 2, 6, 8 al ser d'ús exclussiu de certs departaments. Es va comunicar als 
departaments afectats. El de Ciències Matemàtiques i Informàtica es va responsabilitzar del 
pagament del segon ajud, mentre que els de Ciències Empresarials i els de Ciències de la Terra no 
es volgueren fer càrreg de l'altre ajud.  El Departament d'Economia ha demanat recentment que se'ls 
bequi el segon alumne, argumentant que l'aula no els funciona com cal. 
 
També es va decidir suprimir un ajud a l'aula 5. Per tant els dos alumnes de l'aula 1, juntament amb 
el de l'aula 5, cubreixen dues aules. Això està suposant una situació un poc caòtica. Mentre 
l'alumne col·laborador és a una aula a l'altra es produeixen certs descontrols. L'aula és emprada per 
estudiants per abusar de la Internet provocant que el qui vulgui fer pràctiques no pugui fer-ho. Això 
ja ha estat motiu de queixa de bastants estudiants que no poden fer pràctiques. Per tant es 
imprescindible tornar a dotar l'ajud suprimit. 
 
 
Demandes per al proper curs 
 
Equiparació de tots els ajuds. 

Caldria que els ajuds siguin a les aules de Macintosh igual que a les de PC. Per al curs que ve es té 
intenció de canviar el sistemes de protecció dels ordinadors Macintosh. Actualment s'empra un 
software de protecció molt antic que té dos problemes :  
• la manera de desprotegir els ordinadors és coneguda pels alumnes. 
• el sistema impedeix emprar certs programes que es tenen llicenciats, si no es desbloqueja 

prèviament l'ordinador. 
S'han estudiat sistemes de protecció més moderns que permetran solventar aquests problemes i 
millorar sustancialment la gestió dels recursos dels Macintosh. Això suposarà un increment de les 
feines dels col·laboradors, que faran el mateix que el que fan ara els que estan ales aules de PC, 
amb Windows NT. 
  
 
Recuperació de l'ajud suprimit 

Com s'ha explicat abans la situació provocada a les aules 1 i 5 per la supressió d'un dels ajuds és 
força preocupant. A més si s'afegeix el nou sistema de protecció es farà imprescindible recuperar 
l'ajud per a aquesta aula.  

 
 
Increment de 2 a 3 ajuds de l'aula 1, Anselm Turmeda 

Seria convenient augmentar de 2 a 3 col·laboradors a l'aula 1 de l'Anselm Turmeda de Macintosh. 
Aquesta aula no es tanca el migdia. El seu horari és de 8:30 a 21:30 ininterromput. Està oberta 13 
hores diàries en front de les 10 de les altres. Tal vegada aquest tercer ajud podria ser inferior a la 
resta, la meitat. 

 
 
Creació d’una nova aula 
 
El degà de la Facultat d’Informàtica, sr. Ramon Puigjaner, ha informat de la creació d’una nova 
aula de 15 PCs per als alumnes d’aquesta Facultat per al curs vinent. La seva ubicació serà al 
primer pis de l’edifici Anselm Turmeda, prop de la ja existent. Per aquest motiu ha demanat la 
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dotació d’alumnes col·laboradors. Després de parlar-ne i estudiar la situació crec que bastaria amb 
assignar dos alumnes a les dues aules de l’Anselm Turmeda (aula 2 i nova aula). Aquests alumnes, 
un al matí i l’altre al capvespre podrien èsser suficients per a cuidar les dues aules a l’hora. Aquest 
és el motiu pel que a l’hora de llevar possibles dotacions a l’aula 2 es conserven sempre, cosa que 
no passa amb les aules 8 i 6. Aquesta aula no té res a veure amb la sol·licitada de nova creació pel 
Director de l’Escola Politecnica, malgrat que no hauria de descartar-se la possibiltat de juntar-les si 
es donàs el cas. 
 
 
Aula de l’Axiduc Lluís Salvador 
 
L’Escola d’Hoteleria ha decidit pagar al mateix preu que ho havia fet fins ara, es a dir 450 pts hora, 
en lloc de les 270 que té assignada a la beca. Això crea un greuge comparatiu amb la resta de les 
aules. Particularment em sembla molt bé que se’ls pagui als alumnes la major quantitat possible. 
 
 
Crèdits de lliure configuració 
 
Una manera de compensar la baixa dotació econòmica de l’ajud podria ser, si és legalment 
possible, l’otorgament de crèdits de lliure configuració a canvi d’un cert nombre d’hores de 
col·laboració. D’aquesta manera a més ens asseguraríem que, al manco fins acabat el període per 
poder gaudir dels crèdits, els alumnes no abandonassin la col·laboració, cosa que passa sovintment.  
 
 
Creació de la Borsa d’alumnes col·laboradors 
 
L’objectiu de la Borsa d’alumnes col·laboradors d’aules informàtiques de la UIB és poder disposar 
de les dades d’alumnes amb voluntat de convertir-se en alumne col·laborador de les aules 
d’informàtica de la UIB. Això permetrà un millor servei a les aules i disposar d’un mecanisme 
ràpid i àgil per a la substitució dels alumnes que per qualsevol motiu abandonin la col·laboració. 
Està enllestit el document de la seva creació, elaborat conjutament amb l’antiga Vicerectora 
d’Alumnes i Campus. 
 
 
 
Propostes de Dotació econòmica 
 
Es proposen tres alternatives: 
 
a) Emprar la quantitat que se’ls pagava fins a la dotació darrera, es a dir a 450 pts hora. Taula III de 
l’Annex. Seria l’opció més desitjable. 
 

Pagant a 450 pts/hora . Cost d’una aula:1.080.000 pts per curs, 2 alumnes 

Pagant totes les aules 11.070.000 

Pagant totes les aules excepte Turisme 9.990.000 

Pagant totes les aules excepte Turisme i C. E. 7.830.000 

Pagant totes les aules excepte Turisme i C. E., DEE i DCT 6.750.000 
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b) Emprar la mitja del que se’ls pagà  durant aquest curs, es a dir a 405 pts hora. Taula II de 
l’Annex 
 

Pagant a 405 pts/hora . Cost d’una aula: 972.000 pts per curs, 2 alumnes 

Pagant totes les aules 9.963.000 

Pagant totes les aules excepte Turisme 8.991.000 

Pagant totes les aules excepte Turisme i C. E. 7.047.000 

Pagant totes les aules excepte Turisme i C. E., DEE i DCT 6.075.000 

 
 
c) Conservar les mateixa dotació que enguany, es a dir a 360 pts hora, cosa que no sembla molt 
raonable. Taula I de l’Annex 
 

Pagant a 360 pts/hora . Cost d’una aula: 864.00 pts per curs, 2 alumnes 

Pagant totes les aules 8.856.000 

Pagant totes les aules excepte Turisme 7.992.000 

Pagant totes les aules excepte Turisme i C. E. 6.264.000 

Pagant totes les aules excepte Turisme i C. E., DEE i DCT 5.400.000 
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Línees d’actuació  
 
Per tenir unes aules en condicions podem parlar dels següents punts bàsics d’actuació futura: 
 
1. Dotació econòmica suficient per a alumnes col·laboradors. 
 
2. Dotació econòmica per a la renovació periòdica de les màquines que vagin quedant obsoltetes, 

hauria d’anar acompanyat d’un pla seriós de creixement i renovació. El rati de 200 màquines 
per 14.000 alumnes sembla molt baix, a més considerant que no tots els ordinadors són 
accessibles als 14.000 alumnes. 

 
3. Creació d’una aula de PCs a l’Edifici Anselm Turmeda. 
 
4. Aprovació d’una normativa d’ús i un reglament sancionador 
 
 
 
 
 
 
 
Palma, 9 de juliol de 1999 
 
 
 
 
 
M. Albert Clar Matheu 
Coordinador d’aules d’informàtica 
Servei de Càlcul i Informatització 
 
 


