Servei de Recursos Audiovisuals (SRAV)
Produccions i enregistraments
S’han realitzat 21 produccions audiovisuals i 90 enregistraments d’actes diversos
(congressos, jornades, conferències..., i actes institucionals) (gràfic 1).
Videoconferència
Control i manteniment de les 27 aules de videoconferència de què disposa la UIB a
Palma, Menorca i Eivissa.
En total s’han fet 4.731 hores de videoconferència (gràfic 2).
Comandes i préstecs
S’han fet 130 comandes de feina i 279 préstecs de material audiovisual divers
(gràfics 3 i 4).
Arxiu d’imatges / servidor de vídeo
S’han catalogat i arxivat totes les produccions audiovisuals i els enregistraments
realitzats durant el curs.
Al CanalUIB (portal web de continguts audiovisuals de la UIB) s’han pujat 131
programes i s’han fet 17 emissions en directe.
S’ha transferit tot el catàleg de produccions audiovisuals a la base de dades del
Servei de Biblioteca i Documentació (programa Sierra) i s’ha creat un enllaç que
permet accedir al CanalUIB des de la mateixa base de dades.
Equipament i instal·lacions
S’ha assessorat i participat en la instal·lació i el manteniment d’equipament
audiovisual divers (projectors multimèdia, equips d’àudio i vídeo) per als edificis
Mateu Orfila i Rotger, Ramon Llull, Guillem Cifre de Colonya, Gaspar Melchor de
Jovellanos, Arxiduc Lluís Salvador, Antoni Maria Alcover i Sureda, Sa Riera i seus
universitàries de Menorca i Eivissa-Formentera.
S’ha fet el projecte per crear una aula de videoconferència emissora a l’edifici
Arxiduc Lluís Salvador i una altra aula de videoconferència receptora a la Seu de
Menorca.
Docència
Accions formatives en mitjans audiovisuals que s’imparteixen als membres de la
comunitat universitària que participen en projectes de cooperació que promou la
UIB a través de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS).
Convenis
Conveni específic de col·laboració entre 26 universitats espanyoles per a la
coproducció del projecte La Universitat respon II.
Compromís de col·laboració entre l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i
Solidaritat (OCDS) i el Servei de Recursos Audiovisuals (SRAV) per a la producció
de continguts audiovisuals vinculats als programes de caràcter solidari que la
Universitat promou (sèrie UIB càmera i cooperació).

1

Produccions

Gràfic 1
Produccions (totals)
Produccions audiovisuals
Congressos, jornades, conferències…
Actes institucionals
Total

Taula 1

Nre. de produccions
21
25
65
111
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Videoconferència

Gràfic 2
Concepte
Curs acadèmic
Conferència/Visita
Reunió
Postgrau/Doctorat/Seminari/Màster/Curs
Exàmens
Total hores

Taula 2

Hores de videoconferència
3941,00
372,00
92,00
200,00
126,00
4731,00
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Comandes

Gràfic 3
Tipus de comanda
Còpies en diferents suports
Digitalització i canvi de format
Gravació
Edició
Total

Taula 3

Nombre
18
94
9
9
130
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Préstec

Gràfic 4
Material
Projectors
Megafonia portàtil
Micròfons sense fils
Altaveus
Pantalles de projecció
Càmera de vídeo
Trípodes
Cables/convertidors
Total

Dies de préstec
37
36
14
55
6
74
49
8
279

Taula 4
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