Edicions UIB
Edicions UIB, al llarg del curs 2014-15, i en el marc de la seva finalitat institucional,
que és la producció, edició, gestió, difusió i promoció de llibres i revistes universitàries,
ha publicat llibres, llibres electrònics, revistes i revistes electròniques, i ha participat en
diverses accions de promoció institucional, que a continuació es detallen:
Assistència a fires nacionals i internacionals
 Fira de Madrid
 Fira del llibre de Palma i Setmana del llibre en català (amb producció, sense tendal)
 Fira de Francfort
 Fira de Guadalajara (Mèxic)
Edició de revistes
 Educació i Història. Revista d’Història de l’Educació, 24
 Educació i Història. Revista d’Història de l’Educació, 25
 Revista Taula. Quaderns de pensament, 46
 Revista de psicología del deporte, 23.2
 Revista de psicología del deporte, 24.1
Edició de revistes electròniques
 Enginy
 Revista de Psicología del Deporte
 Materialidades. Perspectivas actuales en cultura material
Edició de llibres
 Vertaderes traces de l’art de picapedrer de Josep Gelabert
 Métodos y técnicas de investigación educativa
 Quelques lectures pour le francais du tourisme
 Tecnocrítica: La cruïlla entre la tecnologia i moviments socials
 La crónica de Leodegundo. El cantar de Teudán (II)
 Imatges de l’escola, imatge de l’educació
 La brecha digital, una nueva forma de discriminación hacia las mujeres
 Las decisiones del comité para la eliminación de la discriminación de la mujer en el
marco general de la protección internacional de los derechos humanos
 El dibujo en expresión gráfica 4.0. Cuaderno de ejercicios presenciales
 El dibujo en expresión gráfica 4.0 Libro de prácticas autónomas
 El dibujo en expresión gráfica 4.0 Cuaderno de campo
 New alleyways to significance: Interdisciplinary approaches to english studies
 Ars Vitraria Mallorca (1300 - 1700)
 El malson de Llorenç Villalonga. Estudi d’Andrea Víctrix
 Hello, Ibiza
 Métodos de variable compleja
Edició de llibres electrònics
 Crisi: decadència o transformació? Problemàtiques i contextos a la baixa edat
mitjana
 La Trama de los objetos

 Guia pràctica per a la elaboració de treballs historicoeducatius
 Iniciación al análisis de datos en la investigación educativa
 La prensa diaria en Baleares. Siglos XIX al XXI

