Edicions UIB
Edicions UIB, al llarg del curs 2017-18, 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 (26 de maig a l’11 de juny de 2018).
• Fira del llibre de Palma (Hem compartit tendal amb el Consell de Mallorca) (del 26 de
maig al 4 de juny de 2018).
• London Book Fair (14 de març al 16 de març de 2018).
• Fira de Francfort (11 d’octubre al 15 d’octubre de 2017).

Presentacions

S’han organitzat sis presentacions de llibres.

Edició de revistes en paper

• Educació i Història. Revista d’Història de l’Educació, 30.
• Educació i Història. Revista d’Història de l’Educació, 31.

Edició de revistes electròniques

• Annals of Mediterranean Surgery (AMS). Vol. 1, núm. 1 (2018).
• Educació i Història: Revista d'Història de l'Educació. Núm. 32 (2018).

Edició de llibres en paper

• El secret de Joan Alcover. «Poemes Bíblics» i la càbala lul.liana.
• Lecciones de derecho procesal civil II. El proceso de ejecución. Las medidas
cautelares. Segunda edición revisada.
• Flora vascular de les Illes Balears. Clau analítica.
• Cuaderno práctico de cocina.
• La llengua dels mallorquins de San Pedro (Argentina).
• Manual Bàsic de Sage (Math).
• Métodos y técnicas de investigación educativa. Segona edició revisada.
• Nosotros somos ellos: análisi i evolución del género de zombis en George A.
Romero.
• Les noves missatgeres de l’univers. Lliçó inaugural del curs 2017-2018.
• Enquesta d’usos lingüístics a les Illes Balears 2014. Anàlisi.

• Problemas resueltos de hormigón estructural en edificación. Segona edició
revisada.
• Public law of tourism. 3ª edició revisada.
• Análisis estadístico en psicopedagogía. 2ª edició revisada.
• Actes del congrés d’obertura de l’any Llull …
• Hacia el hombre responsable. Diálogos sobre evolución genética y cultural.
• Guerras simbólicas. El papel del audiovisual en la lucha contra la violencia de
género.
• Pautes per millorar la intervenció educativa en esportistes i famílies en edat escolar.
• Pioneras: mujeres que abrieron nuevos caminos. Pioneres: dones que han obert
nous camins.
• Sol cap a la fosca. La producció novel.listica de Baltasar Porcel entre 1961 i 1975.
• Coeducar i prevenir la violència de gènere en l’educació secundària obligatòria.
Orientacions i recursos.
• Quan la mediterrània es va evaporar. Evidències de la crisi de salinitat messiniana a
l’illa de Mallorca.

Edició de llibres electrònics

• La condició femenina a l’edat mitjana. Entre protagonisme i marginalitat.
• Els mons nòrdic i mediterrani. Relacions artístiques i culturals entre els segles XIV i XVI.
• L’Hipogeu XXI de la necrópolis de Calescoves.

