
Claustre 

El Claustre és el màxim òrgan representatiu de la comunitat universitària, es va reunir 
en una ocasió per dur a terme les activitats següents: 
 
Sessió ordinària del dia 7 de febrer de 2018 

• Informe del Rector. 
• Informe de la Síndica de Greuges. 
• Elecció dels representants dels degans de facultat i directors d’escola al Consell de 

Govern. 
• Elecció de representants dels directors de departament i d’institut universitari de 

recerca al Consell de Govern. 
 
 
 
 



Consell de Govern 

El Consell de Govern és l'òrgan de govern de la Universitat que exerceix la potestat 
reglamentària d'aquesta mitjançant l'aprovació de les normes de règim intern. 
 
Durant el passat any acadèmic es va convocar el Consell de Govern en vuit sessions ordinàries. 
 
La composició del Consell de Govern al llarg d'aquest any ha experimentat canvis, arran 
d’algunes substitucions de càrrecs, d’eleccions d’òrgans unipersonals o per haver 
transcorregut el mandat estatutari.  
 
El Consell de Govern en l'exercici de les seves funcions ha desplegat una important activitat 
reglamentària, que es pot resumir en els punts següents: 

 
• Aprovació de la compleció de l’oferta d’ocupació pública de personal docent i 

investigador de la UIB per a l’any 2017. 
 
• Aprovació de la compleció de l’oferta d’ocupació pública addicional de personal 

docent i investigador de la UIB per a l’any 2017. 
 

• Aprovació de la compleció de l’oferta d’ocupació pública addicional de personal 
docent i investigador de la UIB per a l’any 2018. 

 
• Aprovació de diverses modificacions de plantilla dels departaments, Campus Digital 

- illes i Centre d'Estudis de Postgrau de la Universitat. 
 

• Aprovació de la modificació de plantilla de compleció de l’oferta d’ocupació pública 
per a l’any 2017. 

 
• Aprovació de la Política general de gestió documental de la Universitat de les Illes 

Balears. 
 
• Fixació de la composició numèrica del col·lectiu estudiantil de les juntes de facultat 

o escola. 
 
• Aprovació de diverses modificacions del catàleg del PAS i de la relació de llocs de 

treball per al personal funcionari i laboral de la Universitat de les Illes Balears. 
 
• Aprovació de l’oferta d’ocupació pública de personal d’administració i serveis de la 

UIB per a l’any 2017. 
 



• Aprovació de l’oferta d’ocupació pública de personal d’administració i serveis de la 
UIB per a l’any 2018. 

 
• Aprovació del Projecte de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l’any 

2018. 
 
• Aprovació de la normativa que regula l’accés i admissió als ensenyaments oficials de 

grau (modificació de l’annex 1 de l’Acord normatiu 12189/2017, de 20 de febrer). 
 
• Aprovació de la política de digitalització de documents administratius de la 

Universitat de les Illes Balears. 
 
• Aprovació del calendari acadèmic per a l’any acadèmic 2018-19. 

 
• Aprovació del Reglament d’usos lingüístics de la Universitat de les Illes Balears. 

 
• Aprovació de la regulació del procediment d’avaluació de l’acompliment del personal 

funcionari d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears. 
 

• Aprovació de la modificació de l’Acord normatiu 10959/2014, de 12 de març, pel 
qual s’aprova el Reglament acadèmic de la Universitat. 

 
• Aprovació de la normativa reguladora dels instituts universitaris de recerca de la 

Universitat de les Illes Balears. 
 

• Aprovació de la regulació de l’acció social a favor del personal de la Universitat de 
les Illes Balears. 

 
• Aprovació de l'oferta de places i del numerus clausus per a l’any acadèmic 2018-19. 
 
• Atorgar l’autorització prèvia per a l’extinció del Consorci per al Foment 

d’Infraestructures Universitàries. 
 
• Aprovar la desadscripció de dos membres de l’Institut d’Estudis Hispànics en la 

Modernitat. 
 
• Aprovació de la convocatòria d'ajuts de la UIB per a l'any acadèmic 2017-18 per als 

estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes. 
 
• Aprovació del títol de grau de Direcció Hotelera Internacional. 

 



• Aprovació de les taules de reconeixement d’assignatures de cicles formatius de grau 
superior de Formació Professional com a crèdits de les assignatures del grau 
d’Odontologia. 

 
• Aprovació de nous plans d'estudis i modificacions dels plans d'estudis de grau 

següents: 
o Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 
o Grau d’Enginyeria Informàtica 
o Grau d’Enginyeria Telemàtica 
o Grau de Geografia 
o Grau de Medicina 
o Grau de Turisme 
o Grau de Protocol i Organització d’Esdeveniments 

 
• Aprovació de nous plans d'estudis i modificacions dels plans d'estudis dels estudis 

oficials de postgrau següents: 
o Màster Universitari en Filosofia 
o Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa 
o Màster Universitari en Direcció del Turisme 
o Màster Universitari en Intervenció Social Comunitària i Polítiques Socials 
o Màster Universitari en Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals) 
o Màster Universitari en Tecnologies Aplicades 

 
• Aprovació de nous itineraris curriculars dels estudis de doble titulació: 
o Grau d’Administració d’Empreses i grau de Turisme 
o Grau d’Economia i grau de Turisme 
o Grau de Matemàtiques i grau d’Enginyeria Telemàtica 

 
• Atorgament de les vènies docents sol·licitades pels professors dels centres adscrits 

per a l’any acadèmic 2017-18: 
o Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno 
o Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d’Eivissa 
o Escola Universitària d’Odontologia ADEMA 

 
• Atorgament de les vènies docents sol·licitades pels professors dels centres adscrits 

per a l’any acadèmic 2018-19: 
o Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno 
o Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d’Eivissa 
o Escola Universitària d’Odontologia ADEMA 

 



• Aprovació de l’assignació de complements retributius addicionals del PDI de la UIB, 
una vegada avaluats per la Comissió d’Assessorament de l’AQUIB. Convocatòria 
2017: 
o Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència investigadora 

i la transferència de coneixement a cent vint-i-set (127) professors. 
 

• Aprovació del complement assignat a setanta-dos (72) professors que imparteixen 
docència dins la modalitat Campus Digital - illes (abans Campus Extens - illes) 
durant l’any acadèmic 2017-18. 
 

• Aprovació del complement assignat a catorze (14) professors que imparteixen 
docència dins la modalitat Campus Digital - illes durant l’any acadèmic 2018-19. 
 

• Aprovació de l’assignació de complements retributius per augment de l’activitat 
docent a cinc (5) professors per al curs 2017-18. 
 

• Aprovació de l’assignació de complements retributius per augment de l’activitat 
docent a trenta-sis (36) professors per al curs 2018-19. 

 
• Aprovació de la proposta de tretze (13) comissions per a la provisió de les places de 

professorat funcionari i quaranta-una (41) comissions per a la provisió de les places 
de professorat contractat. 
 

• Aprovació de quaranta-una (41) propostes d’ajuts per a estades breus de professors 
de prestigi reconegut d’altres universitats a la UIB. 
 

• Aprovació de disset (17) propostes de col·laboradors honorífics de diferents 
departaments. 
 

• Concessió de nou (9) llicències d’estudis, amb l’informe previ del departament 
corresponent. 
 

• Aprovació de deu (10) propostes de nomenament i renovació de professors emèrits 
propis de la Universitat. 

 
• Aprovació de seixanta-nou (69) estudis propis de la UIB. 

 
• Elecció dels cinc (5) membres del Patronat de la FUEIB que li correspon d’elegir. 

 
• Substitució de membres de les comissions següents: Acadèmica, Electoral i 

d’Investigació. 
 



• Substitució de membres del Consell Social de la Universitat. 
 

• Substitució de membres del Comitè d’Experimentació Animal (CEEA). 
 
• La Comissió Acadèmica, per delegació del Consell de Govern, va concedir trenta-tres 

(33) premis extraordinaris d'estudis de grau, a proposta de la facultat o escola 
universitària corresponent: 
o A la sessió del dia 25 d’octubre de 2017: sis (6) 
o A la sessió del dia 14 de desembre de 2017: dos (2)  
o A la sessió del dia 8 de febrer de 2018: set (7) 
o A la sessió del dia 3 de maig de 2018: vuit (8) 
o A la sessió del dia 31 de maig de 2018: deu (10) 

  



Evolució de convenis, 1997-2017 

Anys Consell de Govern Consell de Direcció Signats 

1997 73 75 67 
1998 85 85 78 
1999 101 98 77 
2000 140 138 140 
2001 147 129 122 
2002 136 133 131 
2003 132 127 113 
2004 177 155 161 
2005 175 179 138 
2006 173 165 160 
2007 167 151 142 
2008 192 185 176 
2009 190 177 166 
2010 194 175 165 
2011 216 221 208 
2012 170 147 134 
2013 152 141 129 
2014 196 195 178 
2015 162 149 141 
2016 162 162 138 
2017 181 156 129 
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Consell de Direcció  

El Consell de Direcció, presidit pel Rector i integrat pels vicerectors, la Secretària 
General i la Gerent, desenvolupa les tasques de gestió, direcció, coordinació i execució 
de la política de la Universitat segons les línies programàtiques presentades pel 
Rector.  
 
El mes d’abril de 2018 es va aprovar la constitució d’un nou Vicerectorat, el de 
Campus Digital i Transmèdia, per donar compliment a la creixent importància de la 
digitalització, en particular per a la docència, amb l’ús de mitjans digitals, 
audiovisuals, gràfics i altres, com serien eines transmèdia. 
 
A partir de la creació del Vicerectorat de Campus Digital i Transmèdia, es fixa una 
nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció. 
 
Durant l’any acadèmic 2017-18, el Consell de Direcció es va reunir en sessió ordinària 
pràcticament cada dimarts. 
 
Les activitats més rellevants dutes a terme pel Consell de Direcció, en el marc de les 
seves competències, són:  
 
• Aprovació de l’avantprojecte de pressupost, que, posteriorment, ja convertit en 

Projecte de Pressupost, és tramès al Consell de Govern i al Consell Social perquè 
sigui aprovat definitivament. 

 
• Aprovació de l’ampliació de matrícula de determinades assignatures en virtut de 

les previsions de la disposició addicional primera de l’Acord normatiu 10959/2014, 
de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament acadèmic de la Universitat. 

 
• Aprovació de la compleció de l’Acord executiu 9008/2009, de 31 de març, pel qual 

es determinen els càrrecs unipersonals de responsabilitat en gestió universitària 
recollits als Estatuts de la UIB, així com els càrrecs assimilats als anteriors. 

 
• Aprovació del quadre de classificació documental com a element del Sistema de 

gestió documental de la UIB. 
 

• Aprovació del catàleg de sèries documentals com a element del Sistema de gestió 
documental de la UIB. 

 
• Aprovació del quadre de tipus documentals com a element del Sistema de gestió 

documental de la UIB. 
 



 

• Aprovació de la tramitació de despeses de contractes menors i altres modificacions 
en el tràmit de documents comptables de reconeixement d’obligacions. 

 
• Aprovació de les taules d’adscripció dels títols de tècnic superior de formació 

professional a branques de coneixement a efectes d’admissió a grau per a l’any 
acadèmic 2018-19. 

 
• Aprovació de l’acord sobre la signatura dels títols propis. 

 
• Aprovació de la convocatòria de places d'alumnat col·laborador per a l’any 

acadèmic 2018-19. 
 
• Acord relatiu a la declaració de dies inhàbils a efectes de còmput de determinats 

terminis en procediments administratius. 
 

• Aprovació de la creació de la Comissió sobre Integritat Acadèmica de la Universitat 
de les Illes Balears. 

 
• Modificació de diversos acords executius: 
o Acord executiu 10990/2014, de 15 d'abril, pel qual s'aprova la normativa sobre 

el coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau. 
o Acord executiu 10701/2013, de 8 de juliol, pel qual es crea la Comissió de 

Relacions Internacionals de la UIB. 
o Acord executiu 10989/2014, d’1 d’abril, pel qual es creen noves categories de 

professor associat. 
o Acord executiu 10990/2014, de 15 d’abril, pel qual s’aprova la normativa sobre 

el coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau. 
 
• Aprovació de la creació dels laboratoris següents:  
o Laboratori Interdisciplinari sobre el Canvi Climàtic de la UIB (LINCC UIB). 

 
• Designació dels òrgans de govern dels laboratoris següents: 
o Laboratori de Ciència de la Decisió 
o Laboratori d’Investigació sobre Família i Modalitats de Convivència (LIFAC) 
o Laboratori de Mediació, Resolució de Conflictes i Orientació Familiar 
o Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic de la UIB (LINCC UIB). 

 
• Assignació, als efectes electorals, de la docència dels estudis de postgrau als 

departaments de la UIB. 
 



 

• Aprovació d’una directriu perquè tots els títols oficials incloguin als seus plans 
d’estudis una competència transversal per donar compliment a l’article 31.2 de la 
Llei 11/2016 del Parlament de les Illes Balears. 

 
• Aprovació del canvi d’acrònim del Programa d’Orientació i Transició a la 

Universitat, POTU, per PORT-UIB. 
 

• Aprovació del canvi de denominació del projecte Campus Extens per UIB Campus-
Digital. 

 
• Aprovació de la composició de les comissions i comitès següents: 
o Comissió sobre Integritat Acadèmica de la Universitat de les Illes Balears. 
o Comissió d’Avaluació Documental de la Universitat de les Illes Balears. 
o Comissió avaluadora del procediment d’accés a la Universitat per a més grans 

de 40 anys. 
o Comitè d’Ètica d’Experimentació Animal de les Illes Balears. 

 
• Modificació de la composició de les comissions següents: 
o Comissió Assessora de Recursos Humans (CARHU). 
o Comissió Gestora de la Facultat de Medicina. 
o Comissió Organitzadora de les Proves d’Accés a la Universitat de les Illes 

Balears. 
o Comissió de Relacions Internacionals. 
o Comissió paritària per al Pla d’Igualtat de la Universitat de les Illes Balears. 

 
• Aprovació de la composició de les comissions d’elaboració i disseny de títols: dues 

(2) de grau i cinc (5) de màster universitari. 
 
• Dona el vistiplau a vuit (8) comissions acadèmiques de programes de doctorat. 
 
• Autorització de la reedició de vuitanta-dos (82) estudis propis de l'any acadèmic 

2015-16. 
 
• Concessió de quaranta-set (47) llicències d'estudis inferiors a tres mesos per fer 

activitats docents o d'investigació en centres acadèmics nacionals i estrangers, 
amb l'informe previ dels departaments corresponents. 

 
• Aprovació de la modificació de quatre (4) llicències per estudis. 

 
• Aprovació de tres (3) renúncies a una llicència per estudis. 
 



 

• Aprovació del nomenament de seixanta-tres (63) investigadors col·laboradors de la 
UIB. 

 
• Convocatòria dels processos electorals següents: 
o Eleccions de director del Departament d’Economia Aplicada. 
o Eleccions de degà de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia. 
o Eleccions d’alguns dels òrgans col·legiats i unipersonals de la Universitat que 

determina l’article 6.2 de la normativa electoral: 
- Elecció de representants dels estudiants a les juntes de facultat o escola. 
- Elecció dels representants dels professors associats, dels becaris i del 

personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica adscrit al 
departament no inclòs a la lletra a) de l’article 33.1 dels Estatuts als consells 
de departament. 

- Elecció dels representants dels estudiants als consells de departament. 
o Elecció de director del Departament de Dret Privat. 



Consell Social 
 
El Consell Social de la Universitat és un òrgan col·legiat de la Universitat de les Illes 
Balears mitjançant el qual la societat de les Illes Balears participa i col·labora en la 
definició dels criteris i prioritats del plantejament estratègic a la comunitat balear de la 
Universitat, concebuda aquesta com a servei públic de titularitat autonòmica. Creat per 
la Llei de reforma universitària, el Consell Social és l’instrument que estableix la 
connexió de la societat de les Illes Balears amb la UIB. 
 

Principals acords de les sessions del ple del Consell Social durant el curs 
2017-18 
 
• Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 25 d’octubre de 2017: 
o Aprovació de complements retributius per al PDI i de complements retributius 

per augment de càrrega docent. 
o Aprovació de l’adhesió del Consell Social al Dia Francesc de Borja Moll. 

 
• Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 15 de novembre de 2017: 
o Aprovació de complements retributius per al PDI i de complements retributius 

per augment de càrrega docent. 
o Aprovació de la desinversió de la UIB en l’entitat Meteoclim Services, SL. 

 
• Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 20 de desembre de 2017: 
o Aprovació del pressupost de la UIB per a l’any 2018. 
o Aprovació del pressupost del Consell Social per a l’any 2018. 
o Aprovació de complements retributius addicionals per al PDI i del programa 

Campus Extens Illes. 
o Aprovació de la convocatòria de complements retributius addicionals del PDI de 

la UIB per a l’any 2018. 
o Aprovació de la memòria del Consell Social del curs 2016-17. 

 
• Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 27 de març de 2018. En aquesta 

sessió es va comptar amb la presència del director general de Política Universitària i 
Ensenyament Superior, senyor Juan José Montaño, per parlar del tema del 
finançament de la UIB: 
o Aprovació de la liquidació dels comptes anuals de la UIB de l’any 2017. 
o Presentació dels informes d’auditoria financera i de compliment de la UIB i de la 

FUEIB de l’exercici 2017. 
o Aprovació de l’inici d’expedient administratiu per a la realització d’un nou 

contracte d’auditoria financera i de compliment per a l’exercici 2018. 
o Aprovació de complements retributius per al PDI del projecte Campus Digital. 



o Aprovació de la distribució de les beques col·laboració del Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esports per al curs 2018-19. 

o Aprovació de la segona convocatòria de premis del Consell Social als treballs de 
fi de grau de la UIB, curs 2017-18. 

o Aprovació de la tretzena convocatòria dels premis d’investigació per a alumnes 
de batxillerat i de cicles formatius de grau superior, curs 2018-19. 

 
Primera edició dels premis del Consell Social als treballs de fi de grau 
 
En aquesta edició s’han presentat 45 sol·licituds als premis. Els premis han consistit en 
1.500 euros en efectiu per sufragar el cost de la matriculació dels alumnes guanyadors 
al primer any d'un màster universitari oficial, d'un altre grau oficial o d’un títol propi de 
postgrau, tots de la UIB, a més de la constància del premi a l'expedient acadèmic de 
grau dels guanyadors.  
 
En aquesta edició s’han premiat 11 treballs de Fi de Grau. 
 
L’acte de lliurament d’aquests premis es va fer el dia 5 de desembre de 2017 a Son 
Lledó. 
 
Dotzena edició dels premis d’investigació per a alumnes de batxillerat i 
de cicles formatius de grau superior 
 
En aquesta edició s’han presentat 20 treballs, dels quals 18 són d’alumnes de l’illa de 
Mallorca i 2 de l’illa de Menorca. Els premis per als alumnes han estat la matrícula 
gratuïta d’un primer curs complet de qualsevol titulació oficinal de la UIB i l’estada 
gratuïta durant el primer mes del curs a la Residència d’Estudiants, i un val de 300 
euros per als professors responsables dels treballs.  
 
En aquesta edició s’han premiat 6 treballs, 4 treballs en les categories individuals i 2 
treballs en les categories col·lectives, amb un resultat de 9 alumnes i 6 professors 
premiats. 
 
L’acte de lliurament d’aquests premis es va fer el dia 2 de juliol a Ca n’Oleo. 
 
Seguiment del conveni de col·laboració entre el Consell Social i l’Obra 
Cultural Balear 
 
Des del Consell Social s’han ofert 28 conferències, impartides per professors de la UIB, 
de diverses temàtiques, a totes les agrupacions de l’OCB, amb la finalitat de difondre a 
la societat balear els coneixements que es generen a la UIB. S’ha de destacar que els 



professors que imparteixen aquestes conferències ho fan de manera gratuïta. 
 
S’han realitzat dues conferències al mes d’octubre de 2017 i dues conferències al mes 
de novembre de 2017, organitzades per l’OCB de Manacor. 
 

Projecte amb l'Oficina d’Igualtat d’Oportunitats 
 
Aquest curs 2017-18 s’ha continuat l’activitat dels tallers educatius per combatre els 
estereotips de gènere a les aules dels instituts de secundària de la comunitat autònoma 
de les Illes Balears i s’ha iniciat aquesta activitat als centres educatius de les illes de 
Menorca i Eivissa. 
 
S’han visitat vint-i-nou centres educatius, s’han portat a terme un total de trenta-cinc 
reunions periòdiques amb el professorat i s’han realitzat 229 tallers, amb un abast total 
de cinc mil alumnes d’edats compreses entre onze i divuit anys.  
 
Projecte de la creació del Museu de la Ciència i de la Tècnica de les Illes 
Balears 
 
S’ha seguit amb el període de presentació del projecte del museu a diverses institucions 
i organitzacions de les Illes Balears. S’han realitzat reunions amb grups parlamentaris 
del Parlament de les Illes Balears, l’Ajuntament d’Eivissa, l’Autoritat Portuària i 
CaixaFòrum Palma. 
 

Acord marc de col·laboració entre l’Estudi General Lul·lià de Mallorca, el 
Consell Social de la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de les 
Illes Balears 
 
L’acord de col·laboració entre les tres entitats té com a objectiu coordinar i optimitzar 
esforços en les tasques de recerca, docència i divulgació que desenvolupen, amb vistes 
a fer més present la UIB a la ciutat de Palma i a divulgar la tasca de l’EGL. 
 

Participació del Consell Social en activitats diverses 
 
El Consell Social ha participat en diverses activitats, les més destacades són les 
següents: 
 
• Consell de Govern de la UIB. 
• Consell de Direcció de l’AQUIB. 
• Patronat de la FUEIB. 



• Comissió de Qualitat de la UIB. 
• Comissió d’Integritat Acadèmica de la UIB. 
• Comissió d’Estudis Propis de la UIB. 
• Comissió d’ajuts de matrícula de la UIB per als estudiants amb circumstàncies 

personals sobrevingudes o estructurals. 
• Ajudes per dur a terme actuacions de política estratègica universitària que 

dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears, de la Conselleria d’Educació i 
Universitat. 

• Comissió d’Integritat Acadèmica de la UIB. 
• Jornades Pròxima Estació: Ciència i Tecnologia, de la UIB. 
• Jornades Dones que Inspiren, organitzades pel Consell Social, el SAC i l’Institut Balear 

de la Dona. 
• Jornades Jo també Puc Fer-ho, de la UIB. 
 

El Consell Social a la premsa 
 
Amb la intenció de donar a conèixer més el Consell Social i la seva activitat a la societat 
a qui representa, s’han realitzat accions puntuals per millorar aquesta coneixença, com 
un article de la presidenta al Diario de Mallorca, el mes de novembre de 2017, i notes 
de premsa de les activitats del Consell Social a través del Servei de Comunicació de la 
UIB.  
 

Nova seu del Consell Social 
 
Des del maig de 2018, el Consell Social té la nova seu a Ca n’Oleo, carrer de l’Almudaina, 
4, de Palma. 
 
 



 

Sindicatura de Greuges 
 

És l’òrgan encarregat de defensar i protegir els drets i els interessos legítims de tots els 
membres de la comunitat universitària: alumnat, professorat i personal d’administració 
i serveis. El seu règim jurídic és definit a l’article 81 dels Estatuts de la UIB. Al Reglament 
de funcionament de la Sindicatura es recullen les seves funcions i atribucions. 
Actualment, la Síndica de Greuges és la doctora Maria Antònia Manassero Mas, 
catedràtica d’universitat de Psicologia Social del Departament de Psicologia. En les 
tasques de la Sindicatura hi col·labora la senyora Susana Llaveria Vitòria, com a cap de 
negociat. Des del curs 2015-16, a proposta de la Sindicatura i amb l’aprovació del Consell 
de Direcció, la doctora Sílvia Feliu Álvarez de Sotomayor, professora contractada doctora 
del Departament de Dret Públic, duu a terme tasques d’assessorament de la Sindicatura 
de la UIB. 
A la pàgina web <http://sindicatura.uib.es/> es pot trobar tota la informació relativa al 
funcionament de la Sindicatura de Greuges. 
 

1. Activitats realitzades per la Sindicatura de Greuges 
 
Des de l’1 de juliol de 2017 fins al 30 de juny de 2018 la Sindicatura de Greuges ha 
tramitat un total de 147 casos. Les activitats realitzades s’han distribuït atenent la 
següent tipologia de casos tramitats: 78 consultes (53%), 4 intervencions (3%), 21 
queixes (14%), 28 registres de fets (19 %) i 16 mediacions (11%). Cal destacar que durant 
aquest curs 2017-18 han augmentat: un 7% les consultes, moltes referides a l’avaluació 
acadèmica, i en alguns casos han acabat amb la presentació d’una queixa; i un 6% les 
mediacions. Aquest augment de les mediacions està relacionat amb el fet que algunes 
queixes s’han reconduït mitjançant la mediació. Això explica, en part, la disminució de 
les queixes en un 5%. La majoria dels casos estan relacionats amb la família acadèmica 
(110 casos), i suposen el 74,8% de tots els casos presentats. Les temàtiques amb un 
major nombre de casos han estat l’avaluació acadèmica (44 casos), en segon lloc els 
plans d’estudis i reconeixement de crèdits (20 casos) i el postgrau/doctorat / formació 
contínua (15 casos). Cal dir que els casos relacionats amb el reconeixement de crèdits 
han tingut un augment important respecte al curs anterior, ja que han estat 11 casos. 
Pel que fa a la distribució dels casos en funció dels diferents sectors universitaris, s’ha 
d’indicar que el 49% provenen del col·lectiu d’alumnes (això suposa un augment de 
l’11%), el 16%, del PDI, el 6%, del PAS, el 19%, dels síndics d’altres universitats, el 7%, 
de persones externes a la UIB, i un 3% han estat intervencions d’ofici. Fent l’excepció 
d’aquest darrer tipus d’intervenció, el 9% dels casos han estat plantejats de forma 
col·lectiva, mentre que el 91% s’han presentat per iniciativa individual. Això ha suposat 
una disminució del 3% dels casos presentats de forma col·lectiva. Dels casos plantejats 
de forma individual, un 41% els han presentat homes, i un 59%, dones, dada que suposa 
un augment del 7% de les dones que han presentat casos a la Sindicatura. 

 



Si atenem el nombre de casos presentats per cada col·lectiu en relació amb el que 
cadascun representa sobre el conjunt, observam que el col·lectiu que més ha freqüentat 
i utilitza la Sindicatura de Greuges és el de PDI, amb una taxa d’utilització del 25,5‰, 
seguit pel col·lectiu del PAS (taxa d’utilització del 14,2‰), i pel col·lectiu de l’alumnat 
(taxa d’utilització del 4,2‰). Les taxes de freqüentació són gairebé les mateixes que les 
del curs 2016-17. 
Finalment, atenent la distribució dels casos per branques de coneixement, observam que 
la branca de Ciències Socials i Jurídiques, amb 12 estudis, és la que ha presentat un 
nombre major de casos (35 casos i un 37%), seguida per la branca de Ciències de la Salut 
(4 estudis, 29 casos i un pes del 31%), en tercer lloc la branca de Ciències (13 casos i un 
14%) i en quart lloc la branca d’Enginyeria i Arquitectura (3 estudis, 10 casos i un pes de 
l’11%). La branca que ha presentat un menor nombre de casos ha estat la d’Arts i 
Humanitats (5 estudis, 8 casos i un pes del 8%). 
 
2. Altres actuacions 
 
En compliment del mandat estatutari, la Síndica doctora M. Antònia Manassero va 
presentar el dia 7 de febrer de 2018 l’informe de 2017 al Claustre. 
La Sindicatura manté contacte permanent amb els síndics i defensors d’altres 
universitats a través del fòrum de la CEDU i de les trobades estatals, de la Xarxa Lluís 
Vives i del G9, que ajuden a crear un ampli marc d’intercanvi d’experiències i unificació 
de criteris d’actuació.  
En aquest sentit, s’han d’esmentar:  
• Assistència al X Encontre de Síndics de Greuges, Defensors Universitaris i Mediadors 

de la Xarxa Vives. 6-7 de juliol de 2017. Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. 
• Assistència al Primer Encontre de Sindicatures Locals a les Balears. 7 de novembre de 

2017. Palma. 
• Assistència a la reunió de defensors del G9. 16-17 d’abril de 2018. Universitat de 

Saragossa. 
 
La Síndica ha dut a terme nou reunions amb el Rector, una cada mes aproximadament, 
fins al mes de juliol de 2017.  
D’altra banda, la Síndica s’ha reunit amb membres del Consell de Direcció nombroses 
vegades, per tal d’informar de diversos temes d’interès per a la comunitat universitària. 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

Figura 1. Tipologia dels casos tramitats durant el curs 2017-18 
 

 

 
 

Figura 2. Casos tramitats durant el curs 2017-18 en funció del col·lectiu 
 

 
 

Figura 3. Percentatge d’utilització de la Sindicatura durant el curs 2017-18 en 
funció del col·lectiu de la UIB  
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Figura 4. Casos atesos segons la família el curs 2017-18 
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Acadèmica 110 
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Laboral 15 
Vida universitària 14 
Total 147 



 
 
 
 

Figura 5. Distribució dels casos del curs 2017-18 segons la branca de 
coneixement 
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Figura 6. Distribució dels casos del curs 2017-18 segons sexe 
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Alumnes matriculats  2017-18 
 
Centres propis de la UIB 

Estudis 

Matriculats 

Total Inicien 

Grau d'Administració d'Empreses  1.089 272 

Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret  153 49 

Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme 115 48 

Doble titulació: grau d’Economia i grau de Turisme 18 12 

Grau de Biologia  348 88 

Grau de Bioquímica  241 61 

Grau de Dret  933 256 

Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural  143 20 

Grau d'Estudis Anglesos  260 60 

Grau d'Economia  359 96 

Grau d'Educació Infantil  489 134 

Grau d'Educació Primària  1165 258 

Grau d'Educació Social  422 120 

Grau d'Edificació  233 54 

Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  292 75 

Grau d'Enginyeria Informàtica  472 149 

Grau de Filosofia  118 32 

Grau de Física  155 50 

Grau de Fisioteràpia  263 69 

Grau de Geografia  109 20 

Grau d'Història de l'Art  153 35 

Grau d'Història  176 42 



 
 
Centres adscrits 
 

Grau d'Infermeria  678 162 

Grau de Llengua i Literatura Catalanes  76 14 

Grau de Llengua i Literatura Espanyoles  169 51 

Grau de Matemàtiques  107 45 

Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria 
Telemàtica  

23 11 

Grau de Medicina 117 77 

Grau de Pedagogia  246 69 

Grau de Psicologia  457 128 

Grau de Química  151 40 

Grau de Relacions Laborals  196 57 

Grau de Treball Social  292 66 

Grau d'Enginyeria Telemàtica  133 36 

Grau de Turisme  671 183 

Total 11.022 2.939 

Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez Total Inicien 

Grau d'Educació Infantil (Pla 2009) - CESAG (Palma) 22  

Grau d'Educació Primària (Pla 2009) - CESAG (Palma) 10  

Grau de Comunicació Audiovisual (Pla 2009) - CESAG (Palma) 4  

Grau de Periodisme (Pla 2009) - CESAG (Palma) 6  

Total 42  

Centre adscrit del Consell Insular d'Eivissa) Total Inicien 

Grau de Turisme (Eivissa) 162 45 

Centre adscrit Felipe Moreno Total Inicien 

Grau de Turisme (Palma) 104 39 



  
  

 

Grau de Protocol i Organització d’Esdeveniments 102 52 

Centre adscrit ADEMA   

Grau d’Odontologia 33 33 

Total centres adscrits 443 169 

Total 11.465 3.108 



Alumnes que acaben els estudis 
 
Aquesta relació correspon als alumnes que varen finalitzar els estudis el curs 2016-2017. 
 
Centres propis de la UIB 
 
Estudis Nombre 

Administració i Direcció d'Empreses 1 
Arquitectura Tècnica 4 
Biologia 1 
Ciències Empresarials 1 
Dret 1 
Economia 1 
Educació Social 2 
Enginyeria en Informàtica 69 
Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d’Hortofructicultura 1 
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica 2 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió  2 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 1 
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electrònica Industrial 3 
Geografia 1 
Filologia Catalana 1 
Filosofia 1 
Història  1 
Història de l'Art 1 
Mestre. Educació Infantil 1 
Mestre. Educació Musical 1 
Pedagogia 2 
Química 1 
Relacions Laborals 1 
Treball Social 2 
Turisme 4 
Grau d’Administració d’Empreses 149 
Grau d’Economia 58 
Grau d’Edificació 34 
Grau d’Educació Infantil 110 
Grau d’Educació Primària 198 
Grau d’Educació Social 47 
Grau d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 11 
Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 35 



Grau d’Enginyeria Informàtica 36 
Grau d’Enginyeria Telemàtica 13 
Grau d’Estudis Anglesos 41 
Grau d’Història 34 
Grau d’Història de l’Art 16 
Grau d’Infermeria 139 
Grau de Biologia  59 
Grau de Bioquímica  44 
Grau de Dret 126 
Grau de Filosofia 22 
Grau de Física 14 
Grau de Fisioteràpia 52 
Grau de Geografia 26 
Grau de Llengua i Literatura Catalanes 20 
Grau de Llengua i Literatura Espanyola 19 
Grau de Matemàtiques 11 
Grau de Pedagogia 40 
Grau de Psicologia 56 
Grau de Química 19 
Grau de Treball Social 64 
Grau de Turisme 84 

 

Centres adscrits 
 
  

Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez Nombre 
Periodisme 12 
Grau d’Educació Infantil 14 
Grau d’Educació Primària 15 
Grau de Comunicació Audiovisual 3 
Escola Universitària de Turisme del CIEiF  
Grau de Turisme 37 
Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno  
Grau de Turisme 10 

 



Alumnat col·laborador 
 
La figura de l’alumne col·laborador es va regular mitjançant l’Acord normatiu del dia 
24 de juliol de 2013, per tal de fer participar els estudiants en les tasques de recerca 
de la Universitat. En virtut d’aquest acord es preveuen tres tipus d’alumnes 
col·laboradors: 
 
a) Alumne col·laborador en tasques d’investigació, lligat a facultats i escoles (tipus a). 
b) Alumne col·laborador en tasques d’investigació i pràctiques, lligat a serveis (tipus 
b). 
c) Alumne col·laborador en els projectes d’innovació i millora de la qualitat docent 
(tipus c). 
 
D’acord amb aquesta normativa, el Consell de Direcció el dia 9 de juny de 2017 va 
convocar places d’alumnat col·laborador per a l’any acadèmic 2017-18 i aprovà les 
quantitats que s’hi destinarien. La disponibilitat pressupostària ha estat de 52.300 
euros, i corresponen 25.000 euros al tipus a), 25.800 euros al tipus b) i 1.500 euros 
al tipus c).  
 
Els alumnes seleccionats l’any acadèmic 2017-18 es distribueixen de la manera 
següent: 
 
Alumnat col·laborador de tipus a) 
 
Facultat de Ciències, 63 alumnes 
Facultat de Dret, 9 alumnes 
Facultat d’Economia i Empresa, 8 alumnes 
Facultat d’Educació, 35 alumnes 
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia, 11 alumnes 
Facultat de Filosofia i Lletres, 27 alumnes 
Facultat de Psicologia, 20 alumnes 
Facultat de Turisme, 6 alumnes 
Escola Politècnica Superior, 28 alumnes 
 
Alumnat col·laborador de tipus b) 
 
70 alumnes 
 
Alumnat col·laborador de tipus c): aquests alumnes són gestionats per l’Institut de 
Recerca i Innovació Educativa (IRIE)  
 
12 alumnes 



 



Becaris  
 
Estudis de primer i segon cicle, de Grau i de Màster  2017-18 

  
  

 

Estadística beques General Col.laboració 

Total sol·licituds 4.328 27 

Total concedies 2.917 12 

Total denegades 1.411 15 

Revocada total en procés   

Revocada parcial en procés   

Pendent resolució   

Revocada parcial   

Revocada total   



Fer enllaç amb departaments de la pàgina web de la UIB 



Places dotades(setembre 2018)     

Departament
CU  
TC

CU 
TP

TU 
TC

TU 
TP

CEU 
TC

TEU 
TC

TP 
4H

TU TEU Ajudant
Ajudant 

Dr.
P. Contractat 

Dr.
Col.labor

ador
Visitant As. 6 h As. 5,5 h As.  5h As. 4,5 h As. 4h As. 3,5 h As. 3 h As. 2,5h As. 2 h As. 1,5h As. 1h

As. 0,5 
h

TOTAL 

BIOLOGIA 14 21 1 1 2 18 1 1 1 3 4 5 12 5 7 96
BIOLOGIA FONAMENTAL I CIÈNCIES DE LA SALUT 13 9 1 7 4 8 2 2 4 50
C. HISTÒRIQUES I TEORIA DE LES ARTS 5 14 3 1 3 7 2 1 1 3 3 3 46
C. MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA 8 34 1 7 1 4 7 23 1 2 4 3 2 6 1 8 1 1 114
DRET PRIVAT 7 1 9 1 6 8 4 3 3 4 2 5 1 54
DRET PÚBLIC 7 11 3 3 2 11 3 4 2 11 7 2 4 70
ECONOMIA APLICADA 6 26 4 4 14 1 3 1 2 6 7 7 1 1 83
ECONOMIA DE L' EMPRESA 2 20 7 1 1 15 9 2 1 1 2 2 3 10 9 14 1 3 1 104
FILOLOGIA CATALANA I LINGÜÍSTICA GENERAL 4 11 4 4 1 2 1 4 4 35
FILOLOGIA ESPANYOLA, MODERNA I CLÀSSICA 7 15 6 2 2 5 11 1 13 2 12 6 3 6 7 4 2 104
FILOSOFIA I TREBALL SOCIAL 2 10 2 6 2 10 1 1 1 1 6 4 5 3 54
FÍSICA 17 27 1 6 5 13 3 2 2 1 2 1 4 1 4 89
GEOGRAFIA 3 11 1 1 3 2 1 3 2 2 7 36
INFERMERIA I FISIOTERÀPIA 1 7 1 1 4 8 1 16 3 13 2 8 7 8 3 8 13 22 9 7 2 144
MEDICINA (en constitució) 1 1 1 1 3 5 5 56 73
PEDAGOGIA APLICADA I PSICO. DE L'EDUCACIÓ 5 17 1 1 1 12 10 3 4 4 5 3 10 4 13 4 7 104
PEDAGOGIA I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES 3 8 1 1 1 1 16 1 4 1 2 4 6 7 3 2 3 64
PSICOLOGIA 12 16 1 3 7 1 1 11 3 2 57
QUÍMICA 19 8 1 2 5 1 1 2 3 2 4 1 3 52

TOTAL GLOBAL 136 1 275 5 6 37 1 2 1 40 43 200 10 12 64 11 41 17 41 23 103 83 124 29 117 7 1429
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Baixes personal docent i investigador de la UIB (curs 
academic 2017-18)  

Jubilacions 
 
Voluntàries:  
• Cateura Bennasser, Pablo (Ciències Històriques i Teoria de les Arts) 

• López Nadal, Gonçal Artur (Economia Aplicada) 

• Llull Gilet, Antoni (Economia de l’Empresa) 
• Martínez Taberner, Antonio (Biologia) 

• Mas Grimalt, Margarita (Ciències Matemàtiques i Informàtica) 

• Sunyer Llabrés, Jaume (Ciències Matemàtiques i Informàtica) 
 
Forçoses: 
• Garau Juaneda, Luis (Dret Públic) 
• Robles Morchon, Gregorio (Dret Privat) 

• Saa Rodríguez, José Manuel (Química) 
 
 
Defuncions 
• Artigues Bonet, Antoni (Filologia Catalana) 

• Pomar Castellano, Carlos José (Economia de l’Empresa) 
 
 
 

 



 

 

Concursos places docents numeraris 

Curs 2017-18 
 

 
Departament CU TU CEU TEU Total 

Biologia     0 

Biologia Fonamental i C. Salud  1   1 

C. Històriques i T. de les Arts 1    1 

C. Matemàtiques i Informàtica  1   1 

Dret Privat  1   1 

Dret Públic 1    1 

Economia Aplicada     0 

Economia de l’Empresa     0 

Filologia Catalana i L. G.     0 

Filologia Espanyola, M. i C. 1    1 

Filosofia i Treball Social     0 

Física 2 3   5 

Geografia     0 

Infermeria i Fisioteràpia 1    1 

Medicina (en constitució)     0 

Pedag. Aplicada i Psico. Educació     0 

Pedagogia i Didàctiques Específiques     0 

Psicologia     0 

Química 1 1   2 

Total 7 7   14 

      

L’ estadística del curs 2017-18 s´ha obert amb la resolució 28-11-2017 (BOE 14-12-2017)  i s´ha tancat 
amb la resolució 15-01-2018 (BOE 26-01-2018) 
  



 

 

Integracions curs 2017-18 

 

Curs acadèmic 2017-18  

De TEU a TU 2 

De CEU a TU 0 

Total 2 

    

    

Llinatges i nom Categoria 
Àrea de 

coneixement 
Presa 

Possessió 

Brotons Capó, María Magdalena TU Història de l’Art 07-05-2018 

Horrach Rosselló, Patricia TU 
Economia Financera i 

Comptabilitat 
21/07/2018 

    

 



 

 

Preses de possessió curs 2017-18 

 
Relació de membres del personal docent que varen prendre possessió durant el 
curs acadèmic 2017-18 
 

Llinatges i nom Categoria Àrea de coneixement Presa Possessió 

Bota Ferragut, Sebastián Antonio CU Tecnologia Electrònica 13/09/2017 

Costa Bauzá, Antonia CU Toxicologia 13/09/2017 

Del Barrio Castro, Tomás CU Economia Aplicada 13/09/2017 

Grimalt Servera, Pedro CU Dret Civil 13/09/2017 

Miró Lladó, Manuel CU Química Analítica 13/09/2017 

Ordinas Garau, Antoni TU Geografia Humana 13/09/2017 

Perales López, Francisco José CU C. Computació i 
Intel·ligència Artificial 

13/09/2017 

Picornell Rigo, Antonia CU Genètica 13/09/2017 

Rosselló Nadal, Jaume CU Economia Aplicada 13/09/2017 

Bota Salort, Josefina TU Producció Vegetal 14/09/2017 

Bujosa Bestard, Ángel TU Economia Aplicada 14/09/2017 

Ensenyat Pujol, Gabriel CU Filologia Catalana  14/09/2017 

Estrany Bertos, Joan Josep TU Geografia Física 14/09/2017 

Ginard Féron, David TU 
Història 

Contemporània 
14/09/2017 

Barceló Oliver, Miquel TU Química Inorgànica 19/09/2017 

Forteza Oliver, Micaela TU Història de l´Art 24/10/2017 

Laglera Baquer, Luis Miguel TU Química Analítica 24/10/2017 

Monjo Cabrer, Marta TU 
Bioquímica i Biologia 

Molecular 
24/10/2017 

Ortega Castro, Joaquín TU Química Física 24/10/2017 

Kustov Dolgov, Sergey TU Física Aplicada 31/10/2017 

Adrover Estelrich, Miguel TU Química Física 05/12/2017 

García Toro, Mauro TU Psiquiatria 05/12/2017 



 

 

Juan Garau, Maria CU Filologia Anglesa 05/12/2017 

Serra Crespí, Llorenç CU 
Física Atòmica, 

Molecular i Nuclear 
05/12/2017 

Vilanova Canet, Bartolomé CU Química Física 05/12/2017 

Proenza Arenas, Ana María CU Bioquímica i Biologia 
Molecular 

12/12/2017 

Gili Planas, Margarita Inés CU Psicologia Social 09/01/2018 

Roca Bennasar, Miguel Ángel CU Psiquiatria 09/01/2018 

Aguiló Pons, Antoni CU Fisioteràpia 27-03-2018 

Frontera Beccaria, Antonio CU Química  Orgànica 27-03-2018 

García Riaza, Enrique CU Història Antiga 27-03-2018 

Monserrat Tomás, Sebastián CU Física de la Terra 27-03-2018 

Seguí Palmer, María Concepción CU Física Aplicada 27-03-2018 

Enrique Arias, Andrés CU Llengua Espanyola 11-04-2018 

Gil Membrado, Cristina TU Dret Civil 08-05-2018 

Javaloyes, Julien TU Òptica 08-05-2018 

Alorda Ladaria, Bartomeu TU Tecnologia Electrònica 15-05-2018 

Ramón Ribas, Eduardo CU Dret Penal 15-05-2018 

Álvarez Torres, María Jesús TU Matemàtica Aplicada 15-05-2018 

Torrens Serra, Joan TU Física Aplicada 15-05-2018 

Valle Gómez, Adamo TU 
Bioquímica i Biologia 

Molecular 
15-05-2018 

Quiñonero Santiago, David TU Química Orgànica 05-06-2018 

 



Departament Ajudant
Ajudant 

Dr.
P. Contractat 

Dr.
Col.labor

ador
Visitant As. 6 h As. 5,5 h As.  5h As. 4,5 h As. 4h As. 3,5 h As. 3 h As. 2,5h As. 2 h As. 1,5h As. 1h As. 0,5 h

TOTAL 
GENERAL

BIOLOGIA 1 4 2 1 4 12
BIOLOGIA FONAMENTAL I CIÈNCIES DE LA SALUT 3 3 3 2 2 13
C. HISTÒRIQUES I TEORIA DE LES ARTS 2 3 2 1 8
C. MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA 4 9 1 14
DRET PRIVAT 4 1 1 1 7
DRET PÚBLIC 2 1 6 1 1 2 1 14
ECONOMIA APLICADA 1 1 4 3 1 1 1 12
ECONOMIA DE L' EMPRESA 2 3 1 1 1 2 10
FILOLOGIA CATALANA I LINGÜÍSTICA GENERAL 3 3
FILOLOGIA ESPANYOLA, MODERNA I CLÀSSICA 1 3 1 2 1 3 2 2 15
FILOSOFIA I TREBALL SOCIAL 1 5 1 1 8
FÍSICA 4 1 3 1 3 12
GEOGRAFIA 2 2
INFERMERIA I FISIOTERÀPIA 1 1 5 3 4 2 16
MEDICINA (en constitució) 3 1 40 44
PEDAGOGIA APLICADA I PSICO. DE L'EDUCACIÓ 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 15
PEDAGOGIA I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES 1 4 1 1 7
PSICOLOGIA 2 1 1 4
QUÍMICA 3 1 1 2 1 1 9
CENTRE D´ESTUDIS DE POSTGRAU 2 2

TOTAL 13 14 57 0 9 3 1 1 1 7 5 14 17 18 9 58 0 227

L'estadística del curs 2017-18 s´ha obert amb la convocatòria de places de 19.09. 17 i s´ha tancat amb la convocatòria  de 08.06.18

Places de PDI laboral convocades a concurs.  Curs 2017-18                                                                           



 

Àrea de PAS del Servei de Recursos Humans 

 

1 Personal d’Administració i Serveis: estadística i plantilla a 31/12/2017 

1.1 Personal d’Administració i Serveis funcionari. Cossos Generals 
 

Subgrup Cos/Escala Numeraris Interins 

A1 Tècnics de gestió 14 1 
A2 Gestió 26 0 

C1 Administratius 114 0 
C2 Auxiliars administratius 30 83 

Total 184 84 

Total personal funcionari de cossos generals de la UIB 268 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 Personal d’Administració i Serveis funcionari. Cossos específics 

 
Subgrup Cos/Escala Numeraris Interins 

A1 Facultatius de biblioteca 5 0 
A1 Tècnics superiors en TIC 16 0 
A1 Tècnics superiors 29 3 
A2 Ajudants de biblioteca 8 1 
A2 Tècnics mitjans en TIC 13 9 
A2 Tècnics mitjans 15 5 
C1 Auxiliars de biblioteca 23 2 
C1 Tècnics especialistes en TIC 0 13 
C1 Tècnics especialistes 25 21 
C2 Auxiliars de serveis bibliotecaris 3 13 
C2 Auxiliars 51 36 
E Ajudants de suport d’administració 1 1 

Total  189 104 
Total personal funcionari de cossos específics 293 

 
 

 
 
 



1.3 Personal d’Administració i Serveis. Laboral (indefinits i personal contractat de 
durada determinada, capítol I) 

 
Grup Indefinits Contractats durada 

determinada 
I   
II   
III   

IV.1 1  
IV.2   
V.2   

Total 1  
Total personal laboral UIB  1 0 

 
 

 
 
 

1.4 Actuacions realitzades durant el curs acadèmic (setembre 2017-agost 2018) 
 
1.4.1 Modificacions de catàleg 
 

• Acord normatiu del dia 20 de desembre de 2017 pel qual s'aproven diverses 
modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral 
d'administració i serveis de la UIB. FOU 460 (extraordinari), AN 12595. 

 



• Acord normatiu del dia 10 de maig de 2018 pel qual s'aproven diverses 
modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral 
d'administració i serveis de la UIB. FOU 465, AN 12740. 

 
1.4.2 Oferta d’ocupació pública 
 

• Acord normatiu del dia 20 de desembre de 2017 pel qual s'aprova l'oferta 
d'ocupació pública de personal d'administració i serveis de la UIB per a l'any 
2017. FOU 461, AN 12600. 

 
1.4.3 Processos de selecció, promoció i provisió 
 

• Resolució del Rectorat del dia 10 d'octubre de 2017 per la qual es convoca 
concurs per a la provisió de llocs de treball pel sistema de lliure designació 
entre el personal funcionari de carrera d'aquesta universitat. FOU.455 R 
12496. 

 
• Resolució del Rectorat del dia 21 de novembre de 2017 per la qual es fa pública 

l'adjudicació de les places convocades per a la provisió de llocs de treball pel 
sistema de lliure designació entre el personal funcionari de carrera d'aquesta 
universitat.FOU.458(extraordinari).R.12552. 

 
• Resolució del Rectorat del dia 15 de maig de 2018 per la qual es convoca 

concurs de mèrits, concurs específic i concurs de lliure designació per a la 
provisió de diversos llocs de treball de personal funcionari d'aquesta 
universitat. FOU 465, R 12760. 

 
1.4.4 Càrrecs 
 

• Resolució del Rectorat del dia 19 de desembre de 2017 per la qual es disposa 
que la senyora Cristina S. López-Polín Hernanz cessi com a coordinadora de 
comunicació interna i imatge institucional del Servei de Comunicació, 
Promoció i Imatge. FOU 461, R 12611. 

 
• Resolució del Rectorat del dia 15 de maig de 2018 per la qual es nomena 

delegada de protecció de dades (DPO) la senyora Catalina A. Pou Rayas. FOU 
465, R 12759. 

 
 
 
 



1.4.5 CARHU 
 

• Acord executiu del dia 24 d'octubre de 2017 pel qual es modifica la 
composició de la Comissió Assessora de Recursos Humans (CARHU). FOU 
457, R 12511. 

 
1.4.6 Altres 

 
• Resolució del Rectorat del dia 12 de desembre de 2017 per la qual es fa pública 

la composició actualitzada del personal d'administració i serveis de la 
Universitat. FOU 459, R 12555. 

 

2 Jubilacions i baixes per incapacitat permanent de personal funcionari i 
laboral del PAS 

 
2.1 Personal funcionari i laboral 
 

Escala Cos Subgrup Nre. de places 
Personal funcionari    
Tècnics superiors CE (CTI) A1 1 
Tècnics superiors CE (AS) A1 1 
Gestió UIB CG A2 1 
Administratius CG C1 3 
Auxiliars administratius UIB CG C2 1 
Personal laboral    
Auxiliar UIB: especialitat oficial d’oficis  IV.1 1 
Auxiliar UIB: especialitat neteja  IV.2  1 
Oficial de serveis bibliotecaris  IV.2  1 
Total   10 

 



Relació d’estudis oficials 

Estudis de Graus 

• Grau d'Estudis Anglesos  
• Grau de Filosofia  
• Grau d'Història  
• Grau d'Història de l'Art (Pla 2014)  
• Grau d'Història de l'Art (Pla 2009)  
• Grau de Llengua i Literatura Catalanes  
• Grau de Llengua i Literatura Espanyoles  
• Grau de Biologia  
• Grau de Bioquímica  
• Grau de Física  
• Grau de Química  
• Grau de Fisioteràpia (Pla 2009) 
• Grau de Fisioteràpia (Pla 2016) 
• Grau d'Infermeria (Pla 2009) (Eivissa, Menorca i Palma)  
• Grau d’Infermeria (Pla 2016) (Eivissa, Menorca i Palma) 
• Grau de Medicina 
• Grau de Psicologia  
• Grau d'Administració d'Empreses (Eivissa, Menorca i Palma)  
• Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret 
• Grau de Dret  (Eivissa, Menorca i Palma)  
• Grau d'Economia  
• Doble titulació: grau d’Economia i grau de Turisme 
• Grau d'Educació Infantil (Pla 2009) (Eivissa, Menorca i Palma)  
• Grau d’Educació Infantil (Pla 2013) 
• Grau d’Educació Primària(Pla 2009) 
• Grau d'Educació Primària( Pla 2013)( Eivissa, Menorca i Palma)   
• Grau d'Educació Social  
• Grau d'Educació Social en línia  
• Grau de Geografia  
• Grau de Pedagogia (Pla 2009) 
• Grau de Pedagogia (Pla 2016) 
• Grau de Relacions Laborals  
• Grau de Treball Social  
• Grau de Turisme (Menorca i Palma) 
• Doble titulació : grau d’Administració d’Empreses i grau de Turisme 
• Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica  
• Grau d'Edificació  
• Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural  
• Grau d'Enginyeria Telemàtica  
• Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  



• Grau d'Enginyeria Informàtica ( Pla 2010) 
• Grau d'Enginyeria Informàtica  (Pla 2014) 
• Grau de Matemàtiques  

 
*Grau de Turisme (Palma i Menorca) i Doble Titulació: Grau de Turisme i Protocol 

(Escola Felipe Moreno, escola adscrita) 
*Grau de Turisme (Eivissa), Escola de Consell Insular d’Eivissa i Formentera, escola 

adscrita. 
*Grau d’Odontologia, Escola universitària Adema. 



Oferta d’estudis i de places curs 2017-18 

*ESTUDIS DE GRAU AMB LIMITACIÓ DE 
PLACES 

OFERTA DE 
PLACES 

Convocatòria de 
juny 

 
Nombre de 
Sol·licituds 

 
1ª PREFERÈNCIA 

Convocatòria 
de setembre 

 
Nombre de 
sol·licituds 

 
1ª PREFERÊNCIA 

Administració d'Empreses (Mallorca) 280 157 103 

Administració d'Empreses (Eivissa) 30 16 13 

Administració d'Empreses (Menorca) 30 8 1 

Biologia (Mallorca) 90 102  

Bioquímica (Mallorca) 60 126  

Dret (Mallorca) 200 212 83 

Dret (Eivissa) 30 13 7 

Dret (Menorca) 30 7 5 

Economia (Mallorca) 120 71 40 

Edificació a Mallorca 75 43 17 

Educació Infantil (Mallorca) 100 183  

Educació Primària (Eivissa) 20 37  

Educació Primària(Menorca) 20 15 15 

Educació Primària (Mallorca) 200 274  

Educació Social (Mallorca) 65 92 26 

Educació Social en línia 55 42 31 

Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 
(Mallorca) 

50 17 11 

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 
(Mallorca) 

70 113  

Enginyeria Informàtica (Mallorca) 165 152 35 

Enginyeria Telemàtica (Mallorca) 45 21 18 

Estudis Anglesos (Mallorca) 60 100 9 

Filosofia (Mallorca) 60 23 15 

Física (Mallorca) 50 60 11 

Fisioteràpia (Mallorca) 60 238 1 

Geografia (Mallorca) 70 14 4 

Història (Mallorca) 70 42 20 



*ESTUDIS DE GRAU AMB LIMITACIÓ DE 
PLACES 

OFERTA DE 
PLACES 

Convocatòria de 
juny 

 
Nombre de 
Sol·licituds 

 
1ª PREFERÈNCIA 

Convocatòria 
de setembre 

 
Nombre de 
sol·licituds 

 
1ª PREFERÊNCIA 

Història de l’Art (Mallorca) 70 30 12 

Infermeria (Mallorca) 125 412  

Infermeria (Eivissa) 20 67  

Infermeria (Menorca) 16 40  

Medicina 60 1.324  

Llengua i Literatura Catalanes (Mallorca) 55 12 4 

Llengua i Literatura Espanyoles (Mallorca) 55 34 14 

Matemàtiques (Mallorca) 45 53 16 

Odontologia (Adema) 30 54 11 

Pedagogia (Mallorca) 70 34 54 

Psicologia (Mallorca) 110 215 2 

Química (Mallorca) 54 29 17 

Relacions Laborals (Mallorca) 50 51 18 

Treball Social (Mallorca) 70 55 21 

Turisme (Mallorca) 150 165  

Turisme (Menorca) 30 9 6 

Doble grau d’Administració. d’Empreses i Dret 40 81  

Doble grau d’ Administració d’Empreses i 
Turisme 

40 111  

Doble grau de Matemàtiques i Enginyeria 
Telemàtica 

10 8 5 

Doble grau d’Economia i Turisme 10 22 1 

Protocol i Organització d’Esdeveniments 
(Centre adscrit Felipe Moreno) 

20 46 12 

Turisme (Centre adscrit Felipe Moreno) 40 13 21 

Turisme (Centre adscrit del Consell Insular 
d’Eivissa) 

60 32 9 

 



Notes de tall del curs acadèmic 2017-18 

Estudis de Grau amb limitació de places General Titulats 
universitaris 

Més grans de 
25 anys 

Més grans de 
45 anys 

Persones amb 
discapacitat 

Esportistes 
d'alt nivell 

Canvi 
d’estudis 

Estudis 
estrangers 

Canvi de 
seu 

Administració d'Empreses (Mallorca) 5,000 5,000 5,000  5,000 5,000 5,000   

Administració d'Empreses (Eivissa) 5,000 5,000 5,000    5,000   

Administració d'Empreses (Menorca) 5,000 5,000 5,000       

Biologia (Mallorca) 5,000 5,000 5,330  5,000 5,000 5,000   

Bioquímica (Mallorca) 8,910 5,000 5,950  5,000 5,000    

Dret (Mallorca) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  

Dret (Eivissa) 5,000 5,000 5,000    5,000   

Dret (Menorca) 5,000 5,000 5,000       

Economia (Mallorca) 5,000 5,000 5,000  5,000  5,000   

Educació Infantil (Mallorca) 6,710 7,380 5,000   5,000 6,140   

Educació Primària(Eivissa) 5,410 7,180 7,900   5,000    

Educació Primària(Menorca) 5,000 5,000    5,000 5,000   

Educació Primària (Mallorca) 5,508 6,860 5,000  5,000 5,000 5,000   

Educació Social (Mallorca) 5,000 5,000 5,000  5,000     

Educació Social en línia 5,000 5,000 5,000  5,000  5,000   

Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 
(Mallorca) 

5,000 5,000 5,000    5,000 
 

  

Edificació (Mallorca) 5,000 5,000 5,000  5,000 5,000 5,000   

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 
(Mallorca) 

5,854 5,000 5,000    5,000   

Enginyeria Informàtica (Mallorca) 5,000 5,000 5,000   5,000 5,000 5,000  



Estudis de Grau amb limitació de places General Titulats 
universitaris 

Més grans de 
25 anys 

Més grans de 
45 anys 

Persones amb 
discapacitat 

Esportistes 
d'alt nivell 

Canvi 
d’estudis 

Estudis 
estrangers 

Canvi de 
seu 

Enginyeria Telemàtica (Mallorca) 5,000 5,000 5,000       

Estudis Anglesos (Mallorca) 7,136 7,340 5,940  5,000  5,000   

Filosofia (Mallorca) 5,000 5,000 5,000  5,000 5,000 5,000   

Física (Mallorca) 5,000  5,000       

Fisioteràpia (Mallorca) 8,762 8,038 6,730  5,000 6,060 7,160 5,000  

Geografia (Mallorca) 5,000 5,000 5,000    5,000   

Història (Mallorca) 5,000 5,000 5,000       

Història de l’Art (Mallorca) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000     

Infermeria (Mallorca) 9,154 7,370 6,930 6,570 5,000 5,000 7,240 5,000  

Infermeria (Eivissa) 8,353 7,620 6,350   5,000 5,000   

Infermeria (Menorca) 8,355 7,280 6,750 5,000 5,000  5,000   

Llengua i Literatura Catalanes (Mallorca) 5,000 5,000        

Llengua i Literatura Espanyoles (Mallorca) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  5,000   

Matemàtiques (Mallorca) 5,000 5,000 5,000    5,000   

Medicina 12,193 8,990 6,800 5,000 5,000 8,760 6,300 7,530  

Odontologia (Adema) 5,000 7,700 5,000  5,000 5.000    

Pedagogia (Mallorca) 5,000 5,000 5,000   5,000 5,000   

Psicologia (Mallorca) 7,194 6,250 6,240 5,000 5,000 5,000 6,900 5,000  

Química (Mallorca) 5,000 5,000 5,000       

Relacions Laborals (Mallorca) 5,000 5,000 5,000   5,000 5,000   

Treball Social (Mallorca) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  5,000   

Turisme (Mallorca) 5,490 5,000 5,000 5,000   5,250   



Estudis de Grau amb limitació de places General Titulats 
universitaris 

Més grans de 
25 anys 

Més grans de 
45 anys 

Persones amb 
discapacitat 

Esportistes 
d'alt nivell 

Canvi 
d’estudis 

Estudis 
estrangers 

Canvi de 
seu 

Turisme (Menorca) 5,000         

Doble titulació: Administració d’Empreses i 
Dret 

9,352 5,000 5,000  55,000555555,
0005, 

 5,000 5,0005  
 

Doble titulació: Matemàtiques i Enginyeria 
Telemàtica 
 

5,000 5,000     5,     
 

  
 
 

Doble titulació: Economia i Turisme 10,006 5,000 7,640    5,000   
 

Doble titulació: Administració d’Empreses i 
Turisme 

9,590 5,000 5,000  5,00055 ,00 5,770   
 

Protocol i Organització d’Esdeveniments 
(Centre adscrit Felipe Moreno) 

5,000 5,000 5,000 5,0005 5,0005,00  5005,000
50 

  

Turisme (Centre adscrit Felipe Moreno) 5,000 5,000     5555,000 
5 5,640 

  

Turisme (Centre adscrit del Consell Insular 
d’Eivissa) 

5,000 5,000 5,000 5       55,000   5,05,000
0 

  

 
 
Les notes de tall corresponen a la preinscripció de juny. La nota de tall és la que resulta després d’adjudicació de places (preinscripció), i 
dependrà de la relació entre l’oferta de places de la titulació i la demanda de sol·licitants que hi hagi. 
En aquelles titulacions que tenen més demanda que oferta de places, el darrer alumne admès marca la nota de tall. 
 
NS: no hi ha sol·licituds 
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Estudis oficials de postgrau 
 
Durant l’any acadèmic 2017-18 a la UIB s’han ofert i impartit 32 màsters universitaris 
oficials, dels quals 4 són interuniversitaris. A més, amb 4 d’aquests màsters es 
conformen 5 dobles titulacions amb universitats i centres de recerca estrangers, 
concretament amb: 
 

• Universitat Pavel Josep Safárik de Kosice, Eslovàquia. 
• Universitat de Perpinyà Via Domícia, França. 

• Universitat Russa de l’Amistat dels Pobles, Rússia.  

• Universitat de l’Algarve, Portugal. 
• Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV), Mèxic. 
 
D’altra banda, l’oferta d’estudis de doctorat d’aquest curs ha constat de 24 programes, 
dels quals 8 són interuniversitaris. A més, amb un dels nostres doctorats es conformen 
2 dobles titulacions:  
 

• Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV), Mèxic. 
• Universitat Autònoma de Nuevo León, Mèxic. 
 
En total, el Centre d’Estudis de Postgrau (CEP) i l’Escola de Doctorat de la UIB han 
gestionat 56 titulacions durant l’any acadèmic 2017-18, xifra que representa un 60 per 
cent del total de titulacions oficials de la UIB. 
 
La matrícula d’alumnes de postgrau és de 2.196 alumnes (vegeu el gràfic més avall). El 
nombre total d’alumnes ha disminuït un 0,68 per cent respecte al curs 2016-17, però 
continua sent el segon valor més alt, si es compara amb els altres centres de la UIB. 
 
El Centre d’Estudis de Postgrau ha tingut 1.320 alumnes de màsters universitaris, 
nombre que ha disminuït respecte al curs anterior un 1,2 per cent. D’altra banda, la 
matrícula d’alumnes de doctorat s’ha incrementat un 1,45 per cent aquest curs 2017-
18. D’aquests 838 alumnes de doctorat n’hi ha 5 amb conveni de cotutela internacional, 
xifra que representa un 0,5 per cent del total d’alumnes de doctorat.  
 
El nombre d’alumnes internacionals que cursen estudis de postgrau a la UIB és de 388, 
més del 17 per cent respecte al total d’alumnes de postgrau. A més a més, des de març 
de 2018, 22 màsters del Centre d’Estudis de Postgrau participen en la plataforma de 
promoció internacional de Keystone Academics per augmentar el nombre d’estudiants 
internacionals als estudis de màster oficial. 



 

 

2 

 
 
Durant l’any acadèmic 2017-18 s’han signat 93 nous convenis de pràctiques per a 
alumnes de màster, i s’han gestionat 177 annexos individuals de pràctiques curriculars 
per a estudiants de màsters oficials. També s’han tramitat 202 defenses de Treball Final 
de Màster (TFM) fins al moment. Hem de tenir present que als estudis de màsters 
oficials els mesos de juliol i setembre són hàbils per a defenses de TFM. El nombre total 
de titulats de postgrau durant l’any acadèmic 2016-17, darrer any complet a aquests 
efectes, va ser de 836, dada que representa una tercera part del total de titulats en 
estudis oficials de la UIB el mateix any acadèmic. D’aquest nombre total de titulats, 702 
corresponen a estudiants de màster, i 134, a estudiants de doctorat. 
 
Pel que fa als premis i ajuts, s’han gestionat, entre altres, les següents convocatòries de 
beques, ajuts i premis per a estudiants de postgrau, algunes de les quals han comptat 
amb aportacions econòmiques del Centre d’Estudis de Postgrau i de l’Escola de 
Doctorat:  
 

• La concessió de 10 beques Santander Iberoamèrica per cursar estudis de màster a 
la UIB. 

• La cinquena convocatòria dels premis Santander-UIB als millors estudiants de 
màster de la UIB, que han premiat 15 alumnes. 

• La quarta convocatòria dels premis Santander-UIB als millors expedients de 
doctorat, que han premiat 15 alumnes. 

• La tercera convocatòria del concurs de pòsters de la Setmana de Postgrau per a 
alumnes de doctorat, amb un pòster premiat per cada branca de coneixement. 

838
38%

1320
60%

10
1%

28
1%

10
0%

1
0%

49
2%

Matrícula de postgrau de l'any acadèmic 2017-18

Doctorat RD 99/2011 Màster Universitari
Alumnes de mobilitat de Doctorat Alumnes de mobilitat de Màster
Alumnes visitants de Doctorat Alumnes visitants de Màster
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• La segona convocatòria del concurs de pòsters de la Setmana de Postgrau per a 
alumnes de màster, amb un pòster premiat entre tots els presentats. 

• La primera convocatòria del Tast de Màster, amb tres premis per a les millors 
presentacions de Treball Final de Màster en cinc minuts. 

• La primera convocatòria del Programa d'impuls, mobilitat i internacionalització per 
a estudis de postgrau de la Universitat de les Illes Balears amb el suport del Banc 
Santander, parcialment finançada pel Centre d’Estudis de Postgrau i l’Escola de 
Doctorat de la UIB. Amb aquest programa s’han concedit 56 ajuts i més de 50.000 
euros, repartits en: 
o 12 ajuts a l’adquisició de recursos bibliogràfics i despeses sobrevingudes 

associades a pràctiques de laboratori que formin part de les activitats formatives 
dels programes oficials de màster;   

o 24 ajuts a la mobilitat de professorat extern en programes oficials de màster i 
de doctorat de la UIB; 

o 8 ajuts per a la coordinació de màsters i doctorats interuniversitaris o dobles 
titulacions; 

o 12 ajuts a la mobilitat d’alumnat de la UIB vinculat a dobles titulacions i 
titulacions interuniversitàries de màster i doctorat i tesis doctorals en règim de 
cotutela internacional. 

• El finançament de 12.000 euros destinats a material de pràctiques d’estudis de 
màster universitari. 

• El finançament dels 8 estudiants que han participat a les VI Jornades Doctorals del 
G9, a la Universitat de Cantàbria. 

• 2 renovacions de contractes predoctorals de “la Caixa”.  

• 3 contractes predoctorals propis de la UIB i 7 renovacions. 

• La concessió d’una Beca Iberoamèrica Santander Recerca per reforçar la mobilitat 
d’una alumna de doctorat entre una Universitat iberoamericana i la UIB. 

• La concessió de la beca doctoral Fernando Tarongí Bauzà a una alumna de doctorat 
afí a la investigació farmacològica, química i bioquímica. 

 
El Centre d’Estudis de Postgrau ha participat en la XVII trobada de la RUEPEP (Red 
Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación Permanente), que es va celebrar a 
la Universitat Complutense de Madrid de l’11 al 13 d’abril de 2018.  
 
L’Escola de Doctorat ha participat en diferents esdeveniments, com l’acte de 
reconeixement als nous doctors i doctores amb el lliurament de l’anell de doctor. També 
ha col·laborat en l’organització de les IV Jornades Internacionals de Turisme, amb 
participació d’alumnes i professors del doctorat en Turisme, i ponents de diferents 
camps científics. 
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Durant l’any acadèmic 2017-18 el Centre d’Estudis de Postgrau i l’Escola de Doctorat 
han organitzat conjuntament diferents actes i/o hi han participat: 
 

• Visita del president del Parlament balear, senyor Baltasar Picornell, el 30 de 
novembre de 2017.  

• Visita de la senyora Fatma Ben Abdallah ep Sahli, secretària general de l’Escola 
Nacional d’Enginyers de Susa, Tunísia; per conèixer el funcionament dels dos serveis 
i poder implantar a la seva escola alguns dels nostres mètodes. Desembre de 2017. 

• Participació al Salón Internacional de Postgrado y Formación Continua celebrat a 
IFEMA de l’1 al 3 de març de 2018.Participació al 12è Fòrum de l’Ocupació de la UIB, 
organitzat pel Departament d’Orientació i Inserció Professional, el 7 de març de 
2018.  

• Visita institucional d’una delegació de la Universitat d’Esfahan, interessats per 
tractar temes referents a convenis de dobles titulacions. Març de 2018. 

• Celebració de la IV Setmana dels Estudis de Postgrau, amb un calendari amb més 
de 30 activitats i una elevada participació d’alumnat i professorat dels estudis 
oficials de postgrau. Del 23 al 27 d’abril de 2018. 

• Visita de la senyora Malgorzata Rzeszutek-Sarama, membre del personal 
d’administració i serveis del Jagiellonian University Medical College, per conèixer el 
funcionament del servei i poder adaptar alguns dels nostres procediments a la seva 
universitat. Del 23 al 27 d’abril de 2018. 

 



Matriculats Presentats Aptes No aptes

3.194 3.188 2.985 203

119 118 106 12

3.313 3.306 3.091 215

Modalitat Matriculats % Presentats Aptes No aptes

Arts 196 6% 196 157 53

Ciències 1.576 48% 1.575 1.519 67

Ciències Socials 1.147 35% 1.141 1.049 103

Humanitats 394 12% 394 366 32

Total general 3.313 3.306 3.091 255

334 10,1% 308 92,2%
13 0,4% 9 69,2%

2.668 80,7% 2.495 93,5%

291 8,8% 279 95,9% Nombre d'alumnes
Mitjana de l'expedient 

de batxillerat
Mitjana de la 

prova
Mitjana de la 
nota d'accés

3.306 3.091 93,5% 3.306 7,27 5,841 6,379

%   aprovats/  
presentats illa

Prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat

Convocatòria de juny  de 2017

Bloc d'accés i admissió

Sols bloc d'accés

Total

Formentera

Resultats per blocs

Per illes Presentats
% /total 

presentats
Aprovats

Total

Mallorca

Eivissa

Menorca

93,5%

6,5%
Aptes

No aptes



1.153
40

DONES

Presentades
% /total 

presentades
Aprovades

%   aprovades/  
presentades illa

209 10,5% 191 91,4%
8 0,4% 6 75,0%

1.600 80,1% 1.481 92,6%
181 9,1% 174 96,1%

1.998 60,4% 1.852 92,7%

HOMES

Presentats
% /total 

presentats
Aprovats

%   aprovats/  
presentats illa

125 9,6% 117 93,6%
5 0,4% 3 60,0%

1.068 81,7% 1.014 94,9%
110 8,4% 105 95,5%

1.308 39,6% 1.239 94,7%
Actualitzat a dia 28/06/2017

Eivissa

Formentera

Per illes

Revisions

Aptes després revisions
Segona correcció

Menorca

Total

Per illes

Mallorca

Formentera

Mallorca

Menorca
Total

Eivissa

Eivissa Formentera Mallorca Menorca

92,2%

69,2%

93,5% 95,9%

Aptes per illes



Matriculats Presentats Aptes No aptes

455 435 235 200

63 63 36 27

518 498 271 227

Modalitat Matriculats % Presentats Aptes No aptes

Arts 31 1% 29 16 13

Ciències 214 6% 206 100 106

Ciències Socials 203 6% 196 115 81

Humanitats 70 2% 67 40 27

Total general 518 498 271 227

53 1,6% 27 50,9%
3 0,1% 1 33,3%

413 12,5% 227 55,0%
29 0,9% 16 55,2%

498 271 54,4% 498 6,14 4,099 5,722

Prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat

Convocatòria de setembre  de 2017

Resultats per blocs

Bloc d'accés i admissió

Sols bloc d'accés

Total

Per illes Presentats
% /total 

presentats
Aprovats

%   aprovats/  
presentats illa

Eivissa
Formentera
Mallorca

Nombre d'alumnes
Mitjana de l'expedient 

de batxillerat
Mitjana de la 

prova
Mitjana de la 
nota d'accésMenorca

Total

54,4%

45,6%

Aptes

No aptes



332
25

DONES

Presentades
% /total 

presentades
Aprovades

%   aprovades/  
presentades illa

31 1,6% 12 38,7%
2 0,1% 1 50,0%

226 11,3% 127 56,2%
15 0,8% 7 46,7%

274 55,0% 147 53,6%

HOMES

Presentats
% /total 

presentats
Aprovats

%   aprovats/  
presentats illa

22 1,7% 15 68,2%
1 0,1% 0 0,0%

187 14,3% 100 53,5%
14 1,1% 9 64,3%

224 45,0% 124 55,4%
Actualitzat a dia 25/09/2017

Revisions

Segona correcció
Aptes després revisions

Per illes

Eivissa

Formentera

Mallorca

Menorca
Total

Per illes

Eivissa

Formentera

Mallorca

Menorca

Total

Eivissa Formentera Mallorca Menorca

0,509433962

0,333333333

0,549636804 0,551724138

Aptes per illes



Prova d'accés a la Universitat per als més grans de 25 anys
Convocatòria de 2017

Total Dones Total % Dones Total % Dones
MALLORCA 399 233 316 79% 203 176 56% 100
EIVISSA 31 13 22 71% 10 9 41% 4
MENORCA 50 30 42 84% 26 23 55% 14

Total 480 276 380 79% 239 208 55% 118

FASE PUNT Total Dones Total % Dones Total % Dones
MALLORCA 126 84 85 67% 54 55 65% 36
EIVISSA 8 4 3 38% 1 0%
MENORCA 18 11 13 72% 7 8 62% 5

Total 152 99 101 66% 62 63 62% 41
MALLORCA 5 4 5 100% 4 4 80% 3
EIVISSA
MENORCA 1 0%

Total 6 4 5 83% 4 4 80% 3
MALLORCA 268 145 226 84% 145 117 52% 61
EIVISSA 23 9 19 83% 9 9 47% 4
MENORCA 31 19 29 94% 19 15 52% 9

Total 322 173 274 85% 173 141 51% 74
480 276 380 79% 239 208 55% 118

Prova d'accés a la Universitat per als més grans de 45 anys

FASE PUNT Total Dones Total % Dones Total % Dones
MALLORCA 32 19 20 63% 14 20 100% 14
EIVISSA 3 2 1 33% 1 1 0% 1
MENORCA 2 2 1 50% 1 1 100% 1

Total 37 23 22 59% 16 22 100% 16

Data: 04/05/2017

PUNT Presentats

Matriculats AptesPresentats

Matriculats

AptesMatriculats

FASE ESCRITA

SOLS FASE ESPECÍFICA

SOLS FASE GENERAL

FASE GENERAL I ESPECÍFICA

AptesPresentats

Total general



Campus Digital 
 
A continuació presentem les dades més significatives relacionades amb Campus Digital: 
el nombre d’assignatures que hi ha a Aula digital i el nombre d’usuaris que utilitzen la 
plataforma, les hores de connexió de les aules de videoconferència i els estudis que 
s’imparteixen a la modalitat de Campus Digital Illes.  

Nombre d’assignatures i cursos a Aula digital 

La taula següent mostra el nombre total d’assignatures/grup que hi ha a Aula digital.  

Grau Dades 

Assignatures/grup  2.402 

Espais d'informació i comunicació dels estudis 
de grau 

60 

Màster  

Assignatures 794 

Espais d'informació i comunicació dels estudis 
dels màsters oficials 

48 

Doctorat  

Assignatures transversals dels programes de 
doctorat 

11 

Espais d'informació i comunicació dels estudis 
dels doctorats oficials 

19 

TOTALS 3.334 

 

Nombre d’usuaris a Aula digital 

 Grau Màster Doctorat Total 

Alumnes 11.432 1.374 105 12.911 

Professors 1.423 677 11 2.1111 
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Hores de videoconferència 

La utilització de les aules de videoconferència ha estat gairebé al màxim de la seva 
capacitat. El nombre total d’hores de videoconferència del curs 2017-2018 ha estat: 
6.3362. Tot seguit es detallen les hores en què s’han utilitzat les aules de 
videoconferència amb connexió: 

 

Hores del curs acadèmic 4.245,50 

Hores d'activitats diverses3 1.547 

Hores de postgrau/doctorat/màster/ 543.50 

 

Encara que les aules de videoconferència tenen un ús prioritari sobre les classes que 
necessiten connexió, sovint es fan servir també sense connexió. El total d’hores que 
s’han usat aquestes aules de manera local és: 4.146,50, tenint en compte que les tres 
aules de l’edifici Arxiduc Lluís Salvador estan sempre ocupades pels estudis del Grau de 
Turisme, encara que no hagin de menester la connexió amb la Seu de Menorca.  

 

1 Pel que fa al nombre total de professors, cal destacar que n'hi ha que tenen assignatures en els tres 
tipus d’estudis. El nombre de professors reals és: 1.572. 
2 Les dades són les hores de connexió de les aules de Palma. 

3 Les activitats diverses inclouen: conferències, reunions, exàmens, tutories, seminaris, cursos, etc. 
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Seu d’Eivissa i Formentera 

El curs acadèmic 2017-18 va ser inaugurat el dia 28 de setembre a les 17.30 hores a la 
Seu universitària d’Eivissa.  

El doctor Sascha Husa va llegir la lliçó inaugural, amb el títol «Les noves missatgeres 
de l’Univers». 

Durant l’acte es varen lliurar els diplomes als alumnes que havien acabat els estudis 
universitaris el curs 2016-17. 

Els estudis oficials que s’impartiren a la Seu universitària durant el curs foren els 
següents: 

Estudis de grau 

• Grau d’Administració d’Empreses, amb 75 alumnes matriculats. 

• Grau de Dret, amb 81 alumnes matriculats. 

• Grau d’Educació Infantil (pla 2009), amb 10 alumnes matriculats. 

• Grau d’Educació Primària (pla 2013), amb 86 alumnes matriculats. 

• Grau d’Infermeria (pla 2016), amb 73 alumnes matriculats. 

Això fa un total de 325 alumnes matriculats, dels quals 87 eren de nou ingrés als estudis 
de grau. 

Màsters oficials 

• Màster Universitari en Formació del Professorat, amb 34 alumnes matriculats, dels 
quals 24 eren de nou ingrés. 

Cursos d’expert universitari 

• Expert Universitari en Dret Urbanístic i Ordenació del Territori (FUEIB), amb 13 
alumnes matriculats. 

Pel que fa als alumnes que es graduaren aquest curs, foren:  

• Grau d’Administració d’Empreses: 2 

• Grau de Dret: 9 



 
 

 
 
 

 
 

• Grau d’Educació Infantil: 1 

• Grau d’Educació Primària: 3 

• Grau d’Infermeria: 16 

• Màster Universitari en Formació del Professorat: 16 

Total: 47 

Els professors associats per estudis de la Seu universitària han estat: 

• Per al grau d’Administració d’Empreses: 8   

• Per al grau d’Infermeria: 9       

• Per al grau d’Educació Primària: 15     

• Per a Dret: 10        

• Per al Màster en Formació del Professorat: 11   

Total: 53 
 
Professorat de Palma 

• Per al grau d’Administració d’Empreses: 29   

• Per al grau d’Infermeria: 23      

• Per al grau d’Educació Primària: 16 

• Per a Dret: 28          

Total: 96    
 
Pel que fa a altres activitats acadèmiques de la UIB dutes a terme a la Seu, cal destacar: 

• Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC) presencial, amb un total de 110 
matriculats. 

• Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC) lliure, amb un total de 30 matriculats. 

• Proves d’accés a la Universitat per als més grans de 25 i 45 anys, amb 46 alumnes 
matriculats. 

Universitat Oberta per a Majors 

• Universitat Oberta per a Majors (UOM), amb 101 alumnes matriculats. 

• Tallers de la UOM, amb 48 alumnes matriculats. 

• La UOM als Pobles d’Eivissa i Formentera, amb 155 alumnes matriculats: 



 
 

 
 
 

 
 

o San Josep i Sant Jordi: 44 
o Santa Eulària i Jesús: 22 
o Sant Antoni i Sant Rafael: 28 
o Sant Joan: 32 
o Formentera: 29 

 

Programa Seràs UIB - Eivissa. Curs 2017-18  

• Jornades de Portes Obertes: estudiants de segon de batxillerat i CFGS 
Sessió de presentació de l’oferta d’estudis de grau que s’imparteixen a la Seu 
universitària i la manera com s’hi accedeix. 
Participants: 15 centres. 650 estudiants 

 
• Els Dimarts a la UIB 

 Participants: 100 persones 
 
• Jornada Jo també Puc Fer-ho: Nines i ciència 

Participants: 30 nines 
 

• Els meus fills acaben l'ESO. Què poden fer?  
Participants: 40 persones 
 

• Trobada amb els pares i mares d’estudiants de batxillerat i CFGS 
Participants: 45 persones 

 

• Trobada amb els més grans de 25, 40 i 45 anys que volen accedir a la Universitat 
Participants: 10 persones 

 
• Trobada amb els centres d'educació secundària 

Participants: 22 participants 
 

• Jornada Orientació i formació professional. Tot un món de possibilitats 
Data de realització: dia 7 de febrer de 2018 
 

• Demolab-Demotec 
Participants: 410 estudiants, 33 sessions i 11 centres 



 
 

 
 
 

 
 

 
• Ciència a secundària. Col·laboració en el projecte europeu SOCLIMPACT 

Participants: 2 centres assistents interessats a participar al projecte 
 

• Programa MENTORiment  
Participants: 12 persones  
 

• I concurs «El meu primer experiment» 
Participació: 4 projectes presentats  
 

• Concurs d’imatge «Què és per a mi la UIB?»  
Participants: 25 estudiants  
 

• I certamen de projectes de química: La química a ca nostra  
Participants: 11 projectes presentats  
 

• Olimpíades, miniolimpíades i Proves Cangur 
15 olimpíades de: Anglès com a Primera Llengua Estrangera, Biologia, Dibuix 
Artístic, Economia, Física, Filosofia, Geografia, Història, Història de l'Art, Llengua i 
Literatura Catalanes, Llengües Clàssiques, Matemàtiques, Química, Història del 
Món Contemporani. 
4 miniolimpíades de: Biologia i Geologia, Economia, Física i Química 
 Participants: 227 estudiants de secundària. 
 

•   Proves Cangur:  
Participants:  
73 estudiants de primària 
615 estudiants de secundària 

• Participacions en fires de promoció universitària  
Eivissa University Day: dia 27 de novembre de 2017. Recinte Firal d’Eivissa 

 

Altres activitats a la Seu universitària 



 
 

 
 
 

 
 

• Acte d’ingrés de la doctora Olga Cardona Guasch a la Reial Acadèmia de 
Jurisprudència de les Balears  

• Instituto Cervantes. Exàmens DELE i CCSE 

• Congrés d’Economia Social 

• Presentació del Projecte d’indicadors socioambientals del Departament de Geografia 

• Presentació de l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears 

• Jornada de promoció i educació per a la salut 

• Jornada Universitats Saludables  

• Lliurament dels premis de les olimpíades i de les Proves Cangur 

• Programa Estalmat 

• Reunions d’Illes per un Pacte 

• Curs Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica Equivalent (COFDE) 

• Reunions de coordinació de la PBAU 

• Curs d’altes capacitats - SAC 

• Curs TIC¬& ABP 

• Final del campionat d’Apalabrados 

• I Jornada de Divulgació de la Química 

• II Concurs de Clàssiques Pityussae 

• Jornada sobre la nova Llei del sòl 

• Escola d’Estiu Mallorca Lectures on Neurolinguistics 

• Taller Blue Carbon Scientific Working Group  

• Exposició a la Seu: El voluntariat : una mirada transformadora - OCDS. 
 

A l’apartat d’activitats culturals complementàries d’entitats externes a la 
UIB destacam, entre altres, la col·laboració en les següents: 

• Reunions i conferències del Centre de Professors (CEP) - Eivissa 

• Reunions de la Conselleria d’Educació i Universitat  

• Reunions de la Delegació d’Educació d’Eivissa i Formentera  

• Exàmens de la Universitat Oberta de Catalunya 

• Associació Espanyola contra el Càncer  

• Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i les Balears 

• Col·legi d’Economistes de les Illes Balears 



 
 

 
 
 

 
 

• Campanya de donació de sang a la Seu (Banc de Sang) 

• Consell Insular d’Eivissa: Nits de Tanit 

• Col·legi d’Advocats 

• BMN - Sa Nostra 

• la Caixa 

• Ajuntament d’Eivissa: Diada de la Policia Local 

• Oposicions de la CAIB 

• IB-Salut: Jornada Viure sense Fum i Jornada d’Alletament Matern 

• Jornada Ibiza Sports 

• III Congreso de Vivienda Vacacional   

• Congrés Infància i Adolescència - ADIMA 
 

 
 
 



Activitats de recerca 
 
Entre les tasques desenvolupades pel Vicerectorat d’Investigació i Internacionalització cal 
destacar: 
• Incentivació de la demanda de projectes de recerca, en diferents programes públics o 

privats: 
 

Projectes sol·licitats Nombre de sol·licituds 

Ajudes de minimis per a la investigació aplicada en matèria d'agricultura, 
ramaderia i pesca en l'àmbit de les Illes Balears 4 

Ajudes per dur a terme accions especials de recerca i desenvolupament 24 

Ajudes per al foment de la cultura científica i de la innovació (FECYT) 2 

Ajuts a equips d'investigació de la Fundació BBVA 7 

Ajuts a investigadors en oncologia 1 

Ajuts a la investigació del Centro Reina Sofía sobre adolescència i joventut 1 

Ajuts a la investigació Fundación Domingo Martínez 1 

Ajuts a projectes Fundació Svalbard 1 

Ajuts a xarxes temàtiques d'investigació cooperativa en salut (RETICS) 1 

Ajuts Fundación BBVA a investigadors i creadors culturals 11 
Ajuts per a la investigació Ignacio Hernando de Larramendi (Fundación 
MAPFRE) 1 
Ajuts per a projectes de recerca sobre diabetis i obesitat (Fundació La 
Marató de TV3) 2 

Ajuts per a projectes d'investigació en neurociència 1 
Ajuts per al desenvolupament de projectes d'investigació sobre 
drogodependències 2 

Beques d'investigació de l'Institut Menorquí d'Estudis (projectes) 1 
Conveni instrumental de subvenció per a la recerca en l'àmbit de la física 
d'ones gravitacionals (no competitiu) 1 

Horitzó 2020 (2014-2020) 2 
Programa estatal de foment de la investigació científica i tècnica 
d'excel·lència: accions de dinamització, 'Xarxes d'Excel·lència' 2 
Programa estatal de foment de la investigació científica i tècnica 
d'excel·lència: projectes d'R+D 32 
Programa estatal d'R+D+I orientada als reptes de la societat: accions de 
programació conjunta internacional 2 
Programa estatal d'R+D+I orientada als reptes de la societat: projectes 
d'R+D 21 

Projectes de la Fundació Biodiversitat 1 

Projectes de recerca en l'àrea de trànsit, mobilitat i seguretat vial 1 

Projectes d'investigació en oncologia 2 



Reptes col·laboració (antic Subprograma INNPACTO) 5 

Subprograma de projectes a la investigació en salut (PI) 6 

Subprograma de projectes de desenvolupament tecnològic en salut 1 
Subvencions per a la publicació i difusió de resultats de treballs 
d'investigació en l'àmbit dels serveis socials 1 

 

• Incentivació de les activitats de recerca mitjançant els diferents programes, finançats 
pel Vicerectorat d’Investigació i Internacionalització, inclosos al Programa de foment 
de la recerca:  

 

Ajuts a personal investigador  

Assistència a congressos i seminaris 324 

Estades breus a l’estranger 41 

Estades breus de professors convidats 34 

Ajuts per a l’organització de congressos 21 

Ajuts per a publicacions 18 

Ajuts per a viatges de projectes europeus 3 

Programa de reparació i reposició de material científic 65 

Programa de cofinançament d’infraestructura científica 10 

 
• Incentivació de programes de contractació i mobilitat d’investigadors: 
 

Recursos humans en R+D+I 

 Incorporació Actius 
Programa Ramón y Cajal 1 10 

Programa Juan de la Cierva (formació i incorporació) 5 8 

Programa José Castillejo 0 1 

Contractes postdoctorals de la UIB 0 3 

Programa Salvador de Madariaga 2 3 

Contractes postdoctorals de la CAIB 13 14 

Tècnics PTA del Ministeri 1 1 

Tècnics de la CAIB en instituts universitaris 4 4 

 
• El web de l’OSR va tenir durant el curs acadèmic 2016-17 25.052 visites a pàgines. La 

secció Ajuts a la recerca del web de la UIB va comptabilitzar un total de 59.486 
visites a pàgines, i la de Grups de recerca, 97.246 visites a pàgines. El global de 
consultes a la secció Investigam del web de la UIB va ser de 185.563 visites a pàgines. 



L’esforç productiu dels diferents grups de recerca es manifesta en els projectes de recerca 
concedits, que han estat en els programes següents: 

Projectes concedits  Nombre Dotació en euros 
Ajudes per dur a terme accions especials de recerca i 
desenvolupament 9 118.093,60 

Ajuts a equips d'investigació de la Fundación BBVA 1 74.469,69 

Ajuts a projectes Fundació Svalbard 1 55.358,78 
Ajuts per a projectes de recerca sobre diabetis i obesitat (Fundació 
La Marató de TV3) 1 199.375,00 
Ajuts per al desenvolupament de projectes d'investigació sobre 
drogodependències 1 61.237,50 

Beques d'investigació de l'Institut Menorquí d'Estudis (projectes) 1 3.600,00 
Conveni instrumental de subvenció per a la recerca en l'àmbit de la 
física d'ones gravitacionals (no competitiu) 1 175.000,00 
FACCE SURPLUS Sustainable and Resilient Agriculture for Food 
and non-Food Systems 1 75.000,00 

Horitzó 2020 (2014-2020) 3 460.159,10 
Prevention and preparedness projects in the field of civil protection 
and marine pollution 2 51.376,64 
Programa estatal de foment de la investigació científica i tècnica 
d'excel·lència: projectes d'R+D 33 2.496.404,24 
Programa estatal d'R+D+I orientada als reptes de la societat: 
accions de programació conjunta internacional 1 115.000,00 
Programa estatal d'R+D+I orientada als reptes de la societat: 
projectes d'R+D 21 1.999.888,00 

Projectes d'investigació en oncologia 1 10.000,00 

Reptes col·laboració (antic Subprograma INNPACTO) 2 204.929,00 

Subprograma de projectes a la investigació en salut (PI) 1 26.353,80 
 
Aquest esforç es manifesta també en els projectes mantinguts vius, que són els següents: 
 
Projecte Nombre 
Ajudes de minimis per a la investigació aplicada en matèria 
d'agricultura, ramaderia i pesca en l'àmbit de les Illes Balears 

1 

Ajudes per dur a terme accions especials de recerca i desenvolupament 25 
Ajudes per dur a terme accions especials de recerca, desenvolupament 
tecnològic i innovació 

1 

Ajudes per dur a terme projectes a la Fira de la Ciència 2010 1 

Ajudes per dur a terme projectes a la Fira de la Ciència 2011 1 
Ajudes per a la investigació agrària desenvolupada pels centres de 
recerca 

2 

Ajudes per al foment de la cultura científica i de la innovació (FECYT) 1 



Ajuts a equips d'investigació de la Fundación BBVA 1 

Ajuts a investigadors en oncologia 1 

Ajuts a projectes d'investigació Fundación BIAL 2 

Ajuts a xarxes temàtiques d'investigació cooperativa en salut (RETICS) 2 
Ajuts per a l’organització de reunions, congressos, seminaris, simposis i 
jornades de caràcter científic i tecnològic a les Illes Balears 

4 

Ajuts per al desenvolupament de projectes d'investigació sobre 
drogodependències 

1 

Ajuts del Programa Consolider-Ingenio 2010 2 

Ajuts del Programa Consolider-Ingenio 2010 i VI Pla nacional d'R+D+I 1 

Beques d'investigació de l'Institut Menorquí d'Estudis (projectes) 1 
Conveni instrumental de subvenció per a la recerca en l'àmbit de la 
física d'ones gravitacionals (no competitiu) 

1 

Crida de manifestació d'interès en l'àmbit de la innovació 1 
Desenvolupament sostenible a l’Euroregió. Recurs aigua - gestió de 
riscs (inundacions, sequera, submersió...) 

1 

FACCE SURPLUS Sustainable and Resilient Agriculture for Food and 
non-Food Systems 

1 

Horitzó 2020 (2014-2020) 2 

Incorporació de nous grups a CIBEROBN 1 

International Networks 1 

Osteology Foundation 1 
Programa estatal de foment de la investigació científica i tècnica 
d'excel·lència: accions de dinamització, 'Xarxes d’Excel·lència' 

2 

Programa estatal de foment de la investigació científica i tècnica 
d'excel·lència: 'Explora Ciència' i 'Explora Tecnologia' 

3 

Programa estatal de foment de la investigació científica i tècnica 
d'excel·lència: projectes d'R+D 

52 

Programa estatal d'R+D+I orientada als reptes de la societat: accions de 
programació conjunta internacional 

3 

Programa Estatal d'R+D+I orientada als reptes de la societat: projectes 
d'R+D 

51 

Projectes arqueològics a l'exterior 1 

Projectes d'investigació fonamental no orientada 5 
Projectes d'investigació fonamental orientada i accions 
complementàries del Programa estatal d'R+D+I orientada als reptes de 
la societat i específicament dins el repte de seguretat i qualitat 
alimentària, activitat agrària productiva i sostenible, sostenibilitat dels 
recursos naturals i investigació marina i marítima 

1 

Reptes col·laboració (antic Subprograma INNPACTO) 4 

Subprograma d'accions complementàries (PCI Salut) 1 

Subprograma de projectes a la investigació en salut (PI) 7 

Subvencions per a la publicació i difusió de resultats de treballs de 1 



recerca en l'àmbit dels serveis socials 

Subvencions per a la realització de postgraus d'estudis de gènere i 
altres activitats de l'àmbit universitari relacionades amb la igualtat 
d'oportunitats entre dones i homes 

2 

VII Programa marc (2007-2013) 10 

Volkswagen Foundation 1 

 
• L’activitat dels investigadors es va traduir en la publicació de diferents treballs de 

recerca, els quals han estat comptabilitzats a través del programa GREC: 
 

Publicacions en revistes Nombre 
Internacionals 1.068 
Article 996 
Article en premsa 26 
Ressenya 6 
Ressenya en premsa 1 
Review 38 
Review en premsa 1 
Nacionals 269 
Article 234 
Article en premsa 9 
Ressenya 17 
Ressenya en premsa 2 
Review 7 
Altres publicacions Nombre 
Internacionals 314 
Acta de congrés 37 
Article 45 
Capítol de llibre 162 
Capítol de llibre en premsa 15 
Document cientificotècnic 15 
Edició anotada de textos 1 
Edició crítica pura de textos 1 
Editor 9 
Editor en premsa 1 
Informe de recerca 2 
Llibre 15 
Llibre en premsa 2 
Publicació multimèdia 3 
Traducció literària sense aparat crític 1 
Altres 5 
Nacionals 300 
Acta de congrés 13 
Article 12 
Article en premsa 8 



Capítol de llibre 161 
Capítol de llibre en premsa 4 
Document cientificotècnic 14 
Editor 16 
Informe de recerca 3 
Traducció literària sense aparat crític 2 
Llibre 41 
Llibre en premsa 3 
Publicació multimèdia 4 
Informe de treball 3 
Altres 16 
Total general 1.951 

 



 

 

1 

Tesis doctorals 

Durant l’any acadèmic 2017-18 a la UIB s’han matriculat 838 alumnes de doctorat. 

Fins a aquest moment, durant el curs 2017-18, s’han dipositat 31 tesis i se n’han 
defensades 26. Entre els nous doctors s’han concedit 4 mencions de doctor europeu, 7 
mencions internacionals i 25 premis extraordinaris. 

Al gràfic es pot veure l’evolució de les defenses durant aquest curs i una comparació 
amb les tesis defensades el curs acadèmic passat, 2016-17.  

S’ha de tenir present que el curs 2016-17 era el darrer per a la defensa de tesis dels 
alumnes que cursaven doctorats regulats pel Reial decret 1393/2007, i que aquest fet 
va propiciar que hi hagués un gran nombre de defenses. 
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Actvitats institucionals 

• Obertura de l’any acadèmic 2017-18 el dia 8 de setembre de 2017, a la sala d’actes 
de Son Lledó, amb la lliçó inaugural a càrrec de la doctora Alícia Sintes Olives, 
professora titular de Física Teòrica i investigadora principal de la col•laboració 
científica LIGO a la UIB, amb el títol «Les noves missatgeres de l’Univers». 

 
• Lliçó inaugural de l’any acadèmic 2017-18 de la doctora Alícia Sintes Olives, 

professora titular de Física Teòrica i investigadora principal de la col•laboració 
científica LIGO a la UIB, amb el títol «Les noves missatgeres de l’Univers», i 
cerimònia de graduació de l’any 2016-17 a la Seu de la Universitat a Menorca el dia 
25 de setembre de 2017. 

 
• Lliçó inaugural de l’any acadèmic 2017-18 de la doctora Alícia Sintes Olives, 

professora titular de Física Teòrica i investigadora principal de la col•laboració 
científica LIGO a la UIB, amb el títol «Les noves missatgeres de l’Univers», i 
cerimònia de graduació de l’any 2016-17 a la Seu de la Universitat a Eivissa i 
Formentera el dia 28 de setembre de 2017. 

 
• Acte de reconeixement als nous doctors i doctores de l’any 2016-17 a la sala d’actes 

de Son Lledó el dia 23 de novembre de 2017, amb motiu de la festivitat del Beat 
Ramon Llull. 

 
• Acte de commemoració del quarantè aniversari de la creació de la Universitat de les 

Illes Balears, el dia 18 de març de 2018 al Teatre Principal de Palma. 
 
• Visita a la UIB de la senyora Magdalena Valerio, ministra de Treball, Migracions i 

Seguretat Social, que hi va assistir acompanyada per la senyora Francina Armengol, 
presidenta del Govern de les Illes Balears, el dia 4 de juliol de 2018. 

 
• Cerimònies de graduació de l’any acadèmic 2017-18 a Palma, els dies 12, 13, 19, 20, 

23, 24, 25, 26, 27 i 30 de juliol de 2017, a l’edifici Arxiduc Lluís Salvador. 
 
• Cerimònia de graduació de la UOM, any acadèmic 2017-18, el dia 18 de juliol, a 

l’edifici Arxiduc Lluís Salvador. 
 
• Establiment i enfortiment de relacions amb les institucions de les Illes Balears. 
 
• El Rectorat ha donat assistència i suport als actes institucionals, d’inauguració i 

cloenda d’actes, de signatura de convenis amb empreses i institucions, actes 
d’inauguració o cloenda de congressos i actes d’homenatge en els quals han 
participat el Rector i el Consell de Direcció. 



Fer un enllaç al pressupost 2018 



 

Aspectes de caràcter general 

El personal d’administració i serveis. La feina del personal d’administració i serveis és 
clau en el funcionament de la Universitat. Per això la Gerència fa un esforç per dur a 
terme accions per al col·lectiu de PAS que redundin en una millora de l’organització i 
de la gestió i tornin a establir una normalitat en les convocatòries, tant d’oposicions 
com de provisió de llocs, després d’anys sense poder-ho planificar. En aquest sentit, 
durant el curs 2017-18 es poden destacar tres actuacions més generals que, per la seva 
importància i magnitud, han centrat els esforços envers aquest col·lectiu: 

• Concurs de trasllat. Dins el curs 2017-18 s’ha convocat el concurs de trasllat per al 
personal funcionari d’administració i serveis, quan ja feia tres anys que s’havia 
acabat l’anterior i, d’aquesta manera, s’ha establert la normalitat segons la qual cada 
parell d’anys hauria de sortir un concurs de provisió de llocs de treball i s’hauria 
d’alternar amb les convocatòries d’oposicions, tant de promoció interna –que foren 
l’any passat– com les lliures, que es convocaran a final d’enguany. Aquesta mesura 
fa tornar a la normalitat en les convocatòries i enriqueix, sens dubte, l’estructura 
administrativa del PAS, alhora que permet abordar els nombrosos reptes de futur 
amb majors i millors garanties, atès que tenim una plantilla més preparada i amb 
unes categories més en consonància amb les tasques que els demanam. 

• La segona actuació relacionada amb el PAS ha estat la consolidació de la carrera 
professional per al PAS funcionari de carrera (perquè encara no es pot per als 
interins), quelcom previst a l’EBEP des de l’any 2007 i encara no desenvolupat. 
Aquest any 2018 el PAS ja cobra el 50 per cent de la quantitat total prevista.  

• La tercera actuació està relacionada amb la carrera professional i ha suposat una 
nova manera de fer feina per a tot el PAS de la nostra universitat. En aquest curs 
s’ha iniciat l’anomenada avaluació de l’acompliment, una eina de gestió per 
objectius que permetrà avaluar de manera eficaç el nostre PAS en un triple vessant: 
avaluació individual, avaluació de la unitat i avaluació per competències. Alhora, 
permetrà de dissenyar la senda laboral per la qual cada servei ha de transitar per tal 
d’aconseguir els objectius prèviament fixats, alineats en tot moment amb els 
objectius genèrics que marca la Gerència. 

A part d’aquestes actuacions més generals, val la pena comentar-ne algunes de més 
específiques, no menys importants, però que han afectat un servei concret o almenys 
un nombre més reduït de funcionaris: 

• Per la seva importància per al conjunt de la UIB voldria tornar a destacar en primer 
lloc la implantació dels estudis de Medicina, dels quals ja s’ha cursat el segon curs, 



 

amb la consolidació a la relació de llocs de treball d’un centre nou, l’Hospital Son 
Espases, amb la dotació de diferents funcionaris, que han contribuït d’una manera 
directa a l’èxit indubtable d’aquesta implantació. Caldrà anar-ne dotant altres places 
a mesura que es vagin implantant la resta de cursos. 

• Voldria, un any més, destacar la consolidació de les anomenades Jornades de 
Gerència. Enguany ja se n’ha fet l’edició número sis, i representen un espai on es 
reuneixen els caps dels diferents serveis perquè alguns expliquin experiències 
innovadores o d’èxit que han dut a terme durant aquell any. Aquest curs es varen 
presentar quinze experiències, molt interessants totes, que varen servir de mostra 
per poder saber què fan altres serveis, i alhora per poder adaptar-les, si escau, a cada 
un dels serveis. També es va fer una primera jornada amb quatre ponències sobre la 
nova Llei de contractes del sector públic. 

• També voldria remarcar el fet que, després d’alguns anys de feina intensa, la nostra 
universitat va aconseguir el certificat del Ministeri d’Educació que acredita que 
aplica de manera satisfactòria el model CANOA/Universidades en la comptabilitat 
analítica, i així ens vàrem convertir en una de les poques universitats que ho ha 
aconseguit, de moment. 

• No hi ha millor model per veure el camí marcat cap a una millora constant en la 
gestió de la UIB que l’exemple del Servei de Biblioteca i Documentació, el qual, 
recentment i després de molta i bona feina, ha rebut, de nou i ara en la versió de 
2015, el certificat ISO 9001, que acredita que té un sistema de processos d’alta 
qualitat, certificat que va renovant ininterrompudament des de l’any 2005. 

• Per destacar algunes mesures més en l’àmbit del PAS, durant aquest curs s’ha creat 
l’Oficina de Suport a la Docència, o una figura llargament reclamada per la 
Sindicatura de Comptes o els auditor que cada any auditen els comptes de la nostra 
universitat: l’interventor, que s’espera que podrà estar operatiu el darrer trimestre 
de l’any. També vull remarcar l’obertura de Ca n’Oleo, on, a pesar de compartir 
l’espai, el Consell Social de la UIB té la seu. S’ha seguit avançant en l’Administració 
sense papers, per exemple en els ingressos, que ja se signen digitalment, i s’ha 
potenciat la transparència en la gestió, camp en el qual la UIB és en posicions 
capdavanteres. 

Quant a formació, s’ha potenciat i millorat l’oferta formativa del PAS, enfocada per 
àrees de gestió, impulsant les àrees on es detecten més necessitats (novetats 
legislatives, idiomes, gestió econòmica, etc.). També s’han incrementat els cursos 
«obligatoris», per tal de formar determinats funcionaris en aquelles novetats que 



 

s’han d’introduir en la seva tasca diària. Aquests cursos es fan sempre dins la jornada 
laboral. 

Pel que fa al marc econòmic, cal destacar els aspectes següents: 

• Pressupost 2018: s’ha aconseguit una millora en el finançament que continua la 
tendència positiva, amb l’increment de 4,5 milions d’euros en les partides de 
transferència nominativa corrent (incloses aportacions per als nous estudis de 
Medicina, doble titulació ADE-Dret i de grau de Turisme de Menorca). S’incrementa 
la transferència per estudiant, fins a arribar a 4.754 euros (que encara és molt enfora 
de la mitjana espanyola, de 5.090 euros, del curs 2012-13) 
(http://www.uib.cat/digitalAssets/310/310390_1.pdf). 

• També vull remarcar l’increment de la inversió nominativa en 0,7 milions d’euros, 
després de massa anys sense tenir un increment significatiu, i encara molt enfora de 
la inversió nominativa que teníem l’any 2009. 

• La CAIB durant aquest any ha continuat pagant puntualment la nominativa, la qual 
cosa ha permès millorar i complir el termini de pagament als proveïdors, cosa que 
fins a aquest curs ens resultava més complicada. 

• S’han iniciat diverses inversions previstes en el programa operatiu Fons FEDER per 
al període 2014-2020, tot i que, atès que aquest finançament depèn de convenis de 
finançament amb la CAIB, els projectes es troben encara en una situació 
embrionària. Vull recordar que els projectes estan vinculats a temes de recerca, 
transferència, Administració electrònica, equipament de videoconferència, 
infraestructures (edifici interdepartamental de Ciències de la Salut), entre d’altres.  

• Vull destacar també la consolidació de la factura electrònica, que va començar l’any 
2015 i durant aquest 2018 hem vist com creixia substancialment amb una aposta 
de la UIB per aquest format, atès que s’ha obligat, per exemple, les empreses 
adjudicatàries a facturar electrònicament. Suposa una passa molt important en 
l’Administració sense papers i certifica l’èxit en la implantació d’un projecte al qual 
el personal ha sabut adaptar-se sense entrebancs destacables més enllà de les 
normals disfuncions en la gènesi de qualsevol projecte d’envergadura com aquest. 

• Finalment, i pel cost econòmic i humà en la implantació, però també per l’èxit 
d’aquesta, vull incidir especialment en la capacitat d’adaptació que ha demostrat la 
comunitat universitària en l’aplicació de la recent Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, una llei que limitava i dificultava moltíssim la 
contractació menor, que era, fins aleshores, la pràctica habitual en totes les 



 

administracions públiques. La nova contractació passarà per noves formes de 
licitació, ja operatives a la UIB, com el procediment simplificat o simplificat sumari, 
que ja són els sistemes més habituals de licitació. També tindrà molta importància 
l’homologació de productes i serveis, precisament per evitar la contractació menor, 
tan limitada. Durant aquest curs acadèmic ens hem adherit a l’acord marc de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears de material d’oficina, hem homologat la 
reprografia i els bars i menjadors que es varen licitar, juntament amb el servei 
d’agència de viatges, que s’homologarà a principis del curs 2018-19. 



Indicadors Formació PAS i PDI Formació específica PDI TOTAL
1. Accions formatives planificades 102 56 158
2. Accions formatives no planificades 22 3 25
3. Accions formatives anul·lades 16 10 26
4. Accions formatives realitzades 108 49 157
5.1 Total hores presencials 822 210 1.032
5.2 Total hores no presencials 158 165 323
5. Total d'hores dels cursos 980 375 1.355
6. Places ofertes 2.680 1.085 3.765
7. Places cobertes (admesos) 2.551 775 3.326
8. Percentatge places cobertes/places ofertes 95,19 71,43 88,34
9. Certificats d'aprofitament 973 338 1.311
10. Certificats d'assistència 1.082 319 1.401
11. Renúncies/Baixes 496 118 614
12. Cost * 42.143,32 14.863,83 57.007,15

13. Grau mitjà de satisfacció del PF UIB (valors del 0 al 4) mitjana 
valor curs i valor professor

3,35 3,36
3,36

14. Oferta de cursos d'altres universitats del grup G9 31 23 54
Notes explicatives:
12. Cost: el cost total del pla inclou cost de material (llibres, fotocòpies, etc.) a més dels cursos del campus virtual G9 i altres accions externes.
* S'ha de tenir present que hi ha cursos impartits per determinats serveis que no suposen cap cost,  ja que es consideren part de les seves funcions, i 
altres que estan subvencionats.
13. El grau mitjà de satisfacció de l’alumne és la valoració global sobre els continguts dels cursos i la valoració global del professorat que ha impartit el curs. 
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Acció Social 

Proposta de distribució i assignació d’imports d’ajudes d’acció social. Any 2017 

    

Concepte Import Romanent Observacions 

Crèdit inicial (aplicació 162.05 i centre de cost 031561)  75.769,71  

Ajudes per viduïtat 1.352,28 74.417,43 Pagament del 100% 

Ajudes per orfenesa 0,00 74.417,43  

Ajudes per discapacitats 4.868,40 69.549,03 Pagament del 100% de l'ajuda 

Ajudes per estudis oficials 8.163,73 61.385,30 Amb un màxim de 500 euros 

Ajudes per assistència sanitària 25.962,42 35.422,88 Pagament del 100% de l'ajuda 

Pòlissa de vida col·lectiva  29.144,36 6.278,52 Pagament del 100% de la prima 

Pòlisses d’assegurances de professors convidats 5.000,00 1.278,52  

Romanent final 1.278,52  

 

 



 
 

Activitats en l’àmbit de la internacionalització i de la 
mobilitat universitària 
 
Continuant amb el propòsit d’enfortir el grau d’internacionalitat de la UIB i d’augmentar 
la seva projecció internacional, durant el curs 2017-18 s’han dut a terme accions 
enfocades tant a consolidar els programes de mobilitat d’estudiants existents com a 
iniciar-ne de nous, al mateix temps que s’han posat en marxa les corresponents 
convocatòries de mobilitat per a professors i personal d’administració i serveis.  
Més enllà de la promoció i gestió de la mobilitat, s’han impulsat les relacions de 
col·laboració i cooperació interuniversitària, la participació en xarxes i consorcis i en 
projectes europeus de cooperació educativa, per tal de seguir augmentant la presència 
internacional de la UIB. 
 
Mobilitat d’estudiants, de personal docent i investigador i personal 
d’administració i serveis 
 
Respecte als programes de mobilitat per a l’alumnat, és el programa ERASMUS+ el que 
presenta el màxim nombre d’intercanvis. El curs 2017-18, s’han signat a la UIB un total 
de 539 acords bilaterals ERASMUS+, que han generat una oferta potencial de 1.195 
places per realitzar estudis en l’àmbit europeu. L’acció ERASMUS+ per a estudis està 
finançada per la Comissió Europea a través de la seva Agència Nacional Erasmus 
(SEPIE), pel Ministeri d’Educació, Ciència i Esports i el Servei de Relacions 
Internacionals, entre d’altres.  
 
Durant el curs 2017-18, 203 alumnes de la UIB, amb un total de 1.150 mesos d’estada, 
han realitzat un intercanvi en aquest programa. Les titulacions en les quals hi ha hagut 
més estudiants acollits al programa ERASMUS+ Estudis han estat: grau de Turisme, 
grau d’Administració i Direcció d’Empreses, grau d’Estudis Anglesos, doble titulació: 
grau d’Administració d’Empreses i grau de Dret, i doble titulació: grau d’Administració 
d’Empreses i grau de Turisme. Els països de destinació més freqüentats pels estudiants 
de la UIB durant aquest curs acadèmic són, en aquest ordre, Alemanya, Itàlia, Regne 
Unit, Polònia i Suècia. Pel que fa als alumnes provinents d’altres universitats que han 
escollit la UIB en aquest programa, la UIB ha rebut 263 estudiants europeus, 
majoritàriament als estudis de grau de Llengua i Literatura Espanyoles, grau de Turisme, 
grau d’Administració i Direcció d’Empreses, grau d’Estudis Anglesos, grau de Dret i grau 
d’Economia. Quant als països d’origen dels alumnes rebuts, s’observa que els 
estudiants provenen principalment d’Alemanya, d’Itàlia, Holanda i França. 
 
Durant el curs acadèmic 2017-18, 8 alumnes de la UIB han participat al programa 
ERASMUS+ Pràctiques fent estades a Alemanya, França, Luxemburg i Regne Unit. 
D’altra banda, 18 alumnes d’universitats europees de Grècia, Hongria, Itàlia, Polònia i 
la República Txeca han fet una estada a la UIB en el marc d’aquest programa.   



 
 

 
En el marc dels programes ERASMUS Mundus Acció 2 EUROWEB+ i UNetBA, la UIB ha 
rebut un total de 13 estudiants de grau, màster i doctorat, mentre que 7 estudiants de 
grau i postgrau de la UIB han fet una estada en alguna de les universitats estrangeres 
que participen en aquests programes.  
 
A més a més, la UIB ha rebut 5 membres del PAS i del PDI de diverses universitats del 
Magrib per realitzar una staff week de quinze dies de durada i ha enviat 2 membres del 
PDI a diverses universitats.  
 
Com a novetat d’aquest curs acadèmic, cal destacar la participació i posada en marxa a 
la UIB del programa ERASMUS+ Països associats (KA107) —de països de fora de la Unió 
Europea— amb Bòsnia i Hercegovina, Marroc, Sèrbia i Tunísia. En el marc d’aquest 
programa, s’han rebut 3 alumnes de màster, 2 de doctorat i 1 membre del PDI. Al mateix 
temps la UIB ha enviat un membre del PDI a una universitat del Marroc. 
 
El programa de convenis d’intercanvi d’estudiants prové dels acords bilaterals de 
col·laboració signats entre la UIB i universitats d’altres països com Argentina, Bolívia, 
Brasil, Canadà, Colòmbia, Equador, Estats Units, Guatemala, Índia, Mèxic, Perú, 
República Dominicana, Rússia, Uruguai, Xile i Xina durant el curs acadèmic 2017-18. 
Dels estudiants de la UIB, 6 han fet un intercanvi a l’estranger a través d’aquestes 
convocatòries, mentre que la UIB n’ha rebut 60. Els països de destinació més freqüents 
han estat Mèxic, Rússia i Xina. Pel que fa als alumnes entrants, els més nombrosos han 
estat d’Argentina, Mèxic, Rússia i Xina.  
 
Pel que fa al programa ISEP, el qual permet l’intercanvi amb els Estats Units, Amèrica 
Llatina, el Canadà i altres països d’arreu del món, 2 alumnes de la UIB han participat en 
l’intercanvi ISEP-USA amb una estada d’un semestre en institucions d’educació 
europees i del continent asiàtic.   
 
Durant el curs 2017-18 ha continuat el programa Beques Iberoamèrica, Estudiants de 
Grau, Santander Universitats, finançat pel Banc Santander amb una beca de 3.000 
euros, per a mobilitats d’un o dos semestres amb universitats d’Argentina, Brasil, Mèxic 
o Xile. 11 alumnes de la UIB han gaudit d’aquesta beca, distribuïts de la manera següent: 
4 a l’Argentina, 2 al Brasil, 4 a Mèxic i 1 a Xile. La UIB ha rebut 2 alumnes procedents 
de l’Argentina i de Xile en el marc d’aquest programa.  
 
Els estudiants de la UIB que participen en algun dels programes esmentats 
anteriorment disposen de beques i ajuts complementaris convocats pel SRI.  
 
Fora dels programes d’intercanvi, és possible també fer estades d’estudis amb la UIB a 
través de la figura d’alumne visitant i dels programes específics que es desenvolupen a 
demanda d’alguna universitat estrangera. En aquest sentit, la UIB ha enviat 1 alumne 



 
 

visitant; 7 amb el programa amb el College of the Holly Cross (EUA) i 4 amb el programa 
Vanderbilt (EUA); 118 en el programa per a l’alumnat del Council on International 
Educational Exchange - CIEE (EUA), dels quals 22 han fet una estada semestral/anual a 
la UIB i els 96 restants una estada en el període d’estiu.  
 
A través de la modalitat d’alumne visitant de postgrau, durant el curs 2017-18 la UIB ha 
rebut 8 alumnes de doctorat i màster per realitzar una estada de recerca tutelada per 
fer la tesi doctoral o bé per cursar algunes assignatures dels programes oficials de 
màster de la UIB.  
 
A banda de la mobilitat internacional, el Servei de Relacions Internacionals gestiona i 
promou el programa de mobilitat entre universitats espanyoles SICUE. Durant aquest 
curs 2017-18, han estat 74 els alumnes de la UIB que han realitzat part dels estudis en 
una altra universitat acollint-se a aquest programa, i s’han rebut 40 alumnes 
procedents d’altres universitats de l’Estat.  
 
La implicació de la UIB en el procés de creació de l’espai europeu d’educació superior i 
la subsegüent adaptació dels estudis a les noves directrius, han fet del tot necessari el 
foment de la participació del professorat i del personal d’administració en programes 
de mobilitat que els permetin conèixer altres experiències. Així, durant el curs 2017-18, 
32 professors han gaudit d’un ajut per a un desplaçament de l’acció ERASMUS+ 
Docència i 9 membres del PAS han gaudit d’un ajut per a un desplaçament de l’acció 
ERASMUS+ Formació. Dins aquesta mateixa acció s’han rebut 20 visites de professors 
per docència i 7 de professors o personal d’administració per formació.  
 
També s’han promogut les visites de professors i personal d’administració i serveis a 
universitats de fora de l’àmbit europeu, amb el programa propi de la UIB d’ajuts per a 
activitats relacionades amb convenis, curs 2017-18, al qual s’han acollit 9 professors, 2 
de la UIB que han viatjat a fora i 7 professors i professores convidats d’universitats 
estrangeres. 
 
Cooperació interuniversitària internacional 
 
L’estratègia d’internacionalització de la UIB té en compte com a línia de treball 
imprescindible la consolidació de les relacions de col·laboració amb altres universitats 
i l’impuls de noves relacions. Les noves relacions s’inicien habitualment amb la firma 
de convenis marc bilaterals de col·laboració.  
 
Durant el curs 2017-18 s’han signat nous acords marc de col·laboració científica, 
acadèmica i cultural amb universitats d’arreu del món, així com nous convenis bilaterals 
d’intercanvi d’estudiants amb institucions de Colòmbia, Brasil i Taiwan.  
 



 
 

D’altra banda, la UIB ha realitzat diverses visites i ha rebut delegacions i representants 
d’universitats d’arreu del món per establir i desenvolupar projectes de cooperació 
interuniversitària. 
 
Promoció de la internacionalització 

 
Les activitats dutes a terme per promocionar la internacionalització de la UIB pretenen 
arribar als diferents col·lectius de la Universitat. Pel que respecta al col·lectiu 
d’estudiants, amb la convocatòria per a l’oferta de cursos de formació internacional i/o 
multicultural impartits en anglès, curs 2017-18 , s’han ofert 4 cursos de 6 ECTS. Aquests 
cursos s’han ofert tant a l’alumnat de la UIB com a l’alumnat que rep la UIB dels 
diferents programes d’intercanvi, amb un total de 96 alumnes matriculats. D’ells 22  
foren alumnes  de la UIB matriculats a través del Pla GACT i els 74 restants foren  
alumnes d’intercanvi.  
 
En el marc de la convocatòria d’ajuts per a projectes d’internacionalització de facultats 
i escoles per a l’any 2017-18, el Servei de Relacions Internacionals ha finançat iniciatives 
de la Facultat d’Economia i Empresa, la Facultat de Turisme, la Facultat d’Infermeria i 
Fisioteràpia i la Facultat de Dret, amb l’objectiu principal de desenvolupar activitats 
diverses encaminades a la internacionalització de les facultats.  
 
La convocatòria d’ajuts per a projectes d’internacionalització de facultats, escoles i el 
Centre d’Estudis de Postgrau per a l’any 2018-19 ja ha tancat el període de recepció de 
sol·licituds i n’ha rebut un total de set. 
 
Programes de cooperació educativa internacional 
 
Des del Servei de Relacions Internacionals s’ha impulsat un any més la participació de 
la institució en les darreres convocatòries de programes i projectes de cooperació 
educativa internacional finançats per la Comissió Europea.  
 
En el marc de la KA2 del programa ERASMUS+ de Cooperació per a la innovació i 
intercanvi de bones pràctiques, el projecte presentat i coordinat per la UIB IT 
Governance for Albanian Universities, ha estat seleccionat per l’Education, Audiovisual 
and Cultural Executive Agency (EACEA), acció capacity building, amb un pressupost de 
619.433 euros. Al llarg d’aquest curs ja s’han realitzat algunes de les activitats 
formatives previstes en el projecte, amb un resultat molt positiu. 
 
D’altra banda, la UIB participa, en qualitat de membre soci, en tres projectes més 
finançats per la Comissió Europea.  
 
A més, durant el curs 2017-18 el professorat i personal d’administració de la UIB 
encarregat de desenvolupar els projectes seleccionats en convocatòries anteriors, ha 



 
 

continuat realitzant les accions previstes i ha participat activament en les reunions de 
treball exposant els resultats dels estudis realitzats.  
  



 
 

Estadístiques dels programes de mobilitat 
 
A. Alumnat 
 
1. Evolució del nombre d’alumnes en programes de mobilitat en el període 2017-18 
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Enviats Rebuts Total 

2014-15 174 216 390 
2015-16 217 212 429 
2016-17 197 272 469 
2017-18 211 281 492 

 
Enviats Rebuts Total 

2014-15 47 25 72 
2015-16 68 30 98 
2016-17 114 61 175 
2017-18 74 40 114 
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Enviats Rebuts Total 

2014-15 269 393 662 
2015-16 327 452 779 
2016-17 343 452 795 
2017-18 313 491 804 



 
 

2. Mobilitat de l’alumnat durant el curs 2017-18 
 
2.1. Programes ERASMUS+ Estudis i ERASMUS+ Pràctiques 
 
21.1. Alumnat que envia la UIB  
 
Països de destinació dels estudiants de la 
UIB 

País Homes Dones Total 

Alemanya 14 52 6 
Àustria 3 5 8 
Bèlgica 1 3 4 
Croàcia 6 0 6 
Dinamarca 1 0 1 
Eslovàquia 1 2 3 
Eslovènia  0 1 1 
Finlàndia 2 2 4 
França 2 5 7 
Grècia 1  0 1 
Holanda 3 4 7 
Irlanda 2 5 7 
Itàlia 16 14 30 
Letònia 1 3 4 
Luxemburg  0 1 1 
Noruega 1 3 4 
Polònia 3 9 12 
Portugal 2 4 6 
Regne Unit 3 16 19 
Rep. Txeca 6 1 7 
Romania 1 3 4 
Suècia 4 5 9 

TOTAL 73 138 211 
 

2.1.2. Alumnat que rep la UIB  
 
Països d’origen dels alumnes rebuts 
 

País Homes Dones Total 

Alemanya 13 44 57 
Àustria 2 8 10 
Bèlgica 1 1 2 
Bulgària 2 0 2 
Croàcia 0 3 3 
Dinamarca 2 1 3 
Eslovàquia 2 7 9 
Finlàndia 0 1 1 
França 9 12 21 
Grècia 3 10 13 
Holanda 4 17 21 
Hongria 2 4 6 
Itàlia 28 55 83 
Polònia 6 12 18 
Portugal 0 2 2 
Regne Unit 6 3 9 
República Txeca 4 6 10 
Romania 0 4 4 
Suècia 3 3 6 
Turquia 1 0 1 

TOTAL 88 193 281 

 



 
 

2.1.3 Distribució dels estudiants enviats i rebuts per centre  

 
 
2.2. Altres programes d’intercanvi i mobilitat internacionals 
 
2.2.1 Alumnes sortints. Distribució dels alumnes per programes, país i universitat de 
destinació 
 
Convenis d’intercanvi  

País Universitat de destinació Total 

Mèxic Universitat Anàhuac de Cancun 1 
Federació Russa Universitat Estatal de Gestió  1 
Xina Universitat de Jinan  4 
  6 

ISEP USA i ISEP Internacional  

País Universitat de destinació Total 

Malàisia Universitat d'Educació Soldà Idris 1 
Alemanya Karlshochschule International University 1 
  2 

CIEE  

País Universitat de destinació Total 

Estats Units  Universitat de Harvard  1 
  1 

 

 Enviam  Rebem  
Centre Homes Dones Total Homes Dones Total 
Facultat d’Educació 3 21 24 3 14 17 
Facultat de Psicologia 4 10 14 2 10 12 
Facultat de Dret 2 5 7 1 11 12 
Facultat de Filosofia i Lletres 9 20 29 16 48 66 
Facultat d’Economia i Empresa 35 18 53 38 51 89 
Facultat de Ciències 0 3 3 2 8 10 
Facultat de Turisme  12 46 58 18 37 55 
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia 1 6 7 4 1 5 
Escola Politècnica Superior 6 3 9 1 1 2 
Estudis de postgrau: doctorats 0 1 1 4 2 6 
Estudis de postgrau: màsters 0 0 0 1 8 9 
Escola de Turisme del Consell Insular 
d’Eivissa  

1 3 4 0 0 0 

Escola Universitària Felipe Moreno 0 2 2 0 0 0 

TOTAL 73 138 211 90 191 281 



 
 

Beques Iberoamèrica. Estudiants de grau. Santander Universitats 

País Universitat de destinació Total 

Argentina 
Universitat Nacional de Córdoba 
Universitat Nacional del Litoral 

4 

Brasil 
Universitat Federal de Rio Grande do Sul 
Universitat de São Paulo 

2 

Mèxic Universitat de Guadalajara 
Universitat de Colima 

4 

Xile Universitat Major 1 
  11 

EUROWEB+ 

País Universitat de destinació Total 

Sèrbia 
Universitat de Belgrad 
Universitat de Nis 

7 

  7 
Alumnat visitant 

País Universitat de destinació Total 

Austràlia Universitat Griffith de Brisbane 1 
  1 

 
2.2.2  Alumnes entrants. Distribució del nombre d’alumnes per programes, país i 
universitat d’origen 
 
Convenis d’intercanvi  

País Universitat d’origen Total 

Argentina 

Universitat Nacional de Córdoba 
Universitat Nacional del Centro de Buenos Aires 
Universitat Nacional del Litoral 
Universitat de Mendoza 
Universitat Nacional de La Plata 

6 

Canadà 
 
Universitat del Quebec a Montreal 
 

3 

Colòmbia 
 
Universitat Antonio Nariño 
 

1 

Mèxic 

Universitat TecMilenio 
Universitat de Colima 
Instituto Tecnológico de Monterrey 
Universitat Autònoma de Baixa Califòrnia 
Universitat Nacional del Litoral 
Universitat Anàhuac de Cancun 
Universitat Autònoma de l’Estat d’Hidalgo 
Universitat de Guanajuato 
Benemèrita Universitat Autònoma de Puebla 

29 



 
 

Universitat Autònoma de Querétaro 
Universitat de Guadalajara 
Universitat de Mendoza 
Universitat de Monterrey 

Rússia 
Universitat dels Pobles de Rússia 
Universitat Estatal de Tomsk 

11 

Suïssa Universitat de Ciències Aplicades HTW Chur 2 
Taiwan Universitat Nacional Chengchi 2 
Xile Universitat Diego Portales 3 

Xina 

College of Tourism and Service Management de la Universitat de 
Nankai 
Universitat de Jinan 
Universitat de Chengchi  

3 

  60 
 
Beques Iberoamèrica. Estudiants de grau. Santander Universitats 

País Universitat de destinació Total 

Argentina Universitat de Mendoza 1 

Xile Universitat de Tarapacá 1 
  2 

EUROWEB+ 

País Universitat d’origen Total 

Sèrbia 
Universitat de Nis 
Universitat de Belgrad 

8 

Bòsnia i Hercegovina 
Universitat de Banja Luka 
Universitat de Sarajevo 

4 

Albània Universitat Aleksander Xhuvani d’Elbasan 1 
  13 

UNetBA 

País Universitat d’origen Total 

Marroc Universitat Ibn Zohr - Escola Nacional de Negocis i Gestió 1 
  1 

ERASMUS+ Països associats (KA107) 

País Universitat d’origen Total 

Tunísia 
Universitat de Susa 
Universitat El Manar de Tunis 

5 

  5 
Alumnat visitant de postgrau 

País Universitat d’origen Total 

Alemanya Max Rubner-Institute 1 
Brasil Universitat Federal de São Carlos 1 

Espanya 
Universitat Politècnica de València 
Universitat de Sevilla 

2 



 
 

Holanda Wageningen University and Research 2 

Itàlia 
Universitat de Bolonya 
Universitat de Pàdua 

2 

Tailàndia Universitat de Chiang Mai 1 
Tunísia Universitat de Tunis 1 
  10 

 
2.2.3 Distribució dels estudiants enviats i rebuts per facultats 

 

Centre Rebem Enviam Total 

Facultat d’Educació 4 3 7 
Facultat de Psicologia 11 0 11 
Facultat de Dret 10 4 14 
Facultat de Filosofia i Lletres 34 4 38 
Facultat d’Economia i Empresa 39 4 43 
Facultat de Ciències 5 0 5 
Facultat de Turisme 13 5 18 
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia 13 1 14 
Escola Politècnica Superior 41 7 48 

TOTAL 170 28 198 

 
 
2.3. Programa SICUE 
 

2.3.1 Alumnat que envia la UIB 
  

Distribució dels alumnes per universitat de destinació 

Universitat Total 

Centro del Profesorado La Inmaculada Concepción, adscrit a la Universitat de Granada 1 
Universitat de la Corunya 1 
Universitat Autònoma de Barcelona 3 
Universitat Autònoma de Madrid 5 
Universitat Complutense de Madrid 3 
Universitat de Barcelona 15 
Universitat de Cadis - Escola Universitària d’Infermeria Salus Infirmorum 1 
Universitat Carlos III de Madrid 1 
Universitat de Deusto - campus de Bilbao 1 
Universitat de Girona 4 
Universitat de Granada 6 
Universitat de Granada - campus de Melilla 1 
Universitat de La Laguna 2 
Universitat de Múrcia 2 
Universitat de Salamanca 10 



 
 

Universitat de Santiago de Compostel·la 2 
Universitat de Saragossa - campus de Saragossa 4 
Universitat de València - Estudi General 5 
Universitat del País Basc - Guipúscoa 1 
Universitat Pablo de Olavide 2 
Universitat Politècnica de Catalunya - Escola d’Enginyeria de Barcelona Est. Campus 
Besòs 

1 

Universitat Pompeu Fabra 1 
Universitat Rey Juan Carlos 2 

TOTAL 74 

 

 
2.3.2 Alumnat que rep la UIB  
 
Distribució dels alumnes per universitat d’origen 

Universitat Total 

Universitat Autònoma de Barcelona- campus de Manresa 3 
Universitat Autònoma de Madrid 1 
Universitat d'Alacant 1 
Universitat de Barcelona 1 
Universitat de Burgos 2 
Universitat de Castella-la Manxa 1 
Universitat d’Extremadura 1 
Universitat de Girona 2 
Universitat de Granada - campus de Ceuta 2 
Universitat de Huelva 1 
Universitat de La Rioja 1 
Universitat de Lleida 2 
Universitat de Salamanca 1 
Universitat de Santiago de Compostel·la 2 
Universitat de Sevilla 3 
Universitat de València - Estudi General 1 
Universitat de Valladolid 1 
Universitat del País Basc - Àlaba 1 
Universitat del País Basc - Guipúscoa 2 
Universitat Jaume I 3 
Universitat Pablo de Olavide 3 
Universitat Pública de Navarra 4 
Universitat Rovira i Virgili 1 

Total 40 

 
 



 
 

2.3.3   Distribució dels estudiants enviats i rebuts per facultat 
 

Centre Rebem Enviam Total 

Escola Politècnica Superior 1 3 4 
Facultat de Ciències 4 6 10 
Facultat de Dret 5 11 16 
Facultat d'Educació 12 13 25 
Facultat d'Economia i Empresa 0 8 8 
Facultat de Filosofia i Lletres 4 17 21 
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia 12 6 18 
Facultat de Psicologia 0 6 6 
Facultat de Turisme 2 4 6 

TOTAL 40 74 114 

 
 
B. Personal docent i investigador i personal d’administració i serveis  
 
Distribució del PDI i PAS enviat i rebut per país de destinació i origen i per programa  

País de destinació Programa Enviats Rebuts Total 

Alemanya ERASMUS+ Docència (PDI) 2 2 4 
Algèria UNetBA (PAS) 0 1 1 
Argentina Ajuts relacionats amb convenis (PDI) 1 3 4 

Àustria 
ERASMUS+ Docència (PDI) 
ERASMUS+ Formació (PAS) 

2 
 

3 
1 

6 

Bèlgica ERASMUS + Docència (PDI) 0 2 2 
Bulgària ERASMUS + Formació (PAS) 0 1 1 
Croàcia ERASMUS+ Docència (PDI) 1 2 3 
Cuba Ajuts relacionats amb convenis (PDI) 1 0 1 
Equador Ajuts relacionats amb convenis (PDI) 0 2 2 
Finlàndia ERASMUS+ Docència (PDI) 0 1 1 
França ERASMUS+ Docència (PDI) 6 1 7 
Grècia ERASMUS+ Docència (PDI) 2 1 3 
Índia Ajuts relacionats amb convenis (PDI) 0 1 1 
Itàlia ERASMUS+ Docència (PDI) 6 1 7 
Irlanda ERASMUS+ Docència (PDI) 1 0 1 
Islàndia ERASMUS+ Formació (PAS) 0 1 1 
Líbia UNetBA (PDI) 0 3 3 

Marroc UNetBA (PDI) 
ERASMUS+ Països associats (KA107)(PDI) 

3 0 3 

Mèxic Ajuts relacionats amb convenis (PDI) 0 1 1 
Països Baixos ERASMUS+ Docència (PDI) 1 0 1 

Polònia 
ERASMUS+ Docència (PDI) 
ERASMUS+ Formació (PAS) 

2 
7 

5 
0 

14 

Portugal ERASMUS+ Docència (PDI) 1 2 3 
Regne Unit ERASMUS+ Docència (PDI) 2  2 



 
 

Rep. Txeca ERASMUS+ Docència (PDI) 1 1 2 
Romania ERASMUS+ Docència (PDI) 2 1 3 
Sèrbia ERASMUS+ Països associats (KA107) (PDI) 0 1 1 
Suècia ERASMUS+ Formació (PDI) 1 0 1 
Tunísia UNetBA (PAS) 0 1 1 

 
 
 



Actuacions del Vicerectorat d’Estudiants  
 
• Organització conjunta amb la Conselleria d’Educació i Universitat de les 

olimpíades, miniolimpíades i concursos educatius. Potenciació de la introducció de 
noves olimpíades (de Dibuix Tècnic, d’Història del Món Contemporani) i 
miniolimpíades (de Filosofia). Uns 2.000 estudiants de totes les Illes Balears han 
participat a les olimpíades i miniolimpíades.  

 
• Suport a la Societat Balear de Matemàtiques (SBM-Xeix) en l’organització de la XVII 

edició de les Proves Cangur per a secundària i també per segona vegada per a 
primària a les Illes Balears, juntament amb la Conselleria d’Educació i Universitat 
del Govern de les Illes Balears. En aquestes proves hi participaren un total de 
13.087 alumnes, dels quals 2.301 són de primària. 

 
• Organització d’activitats al PORT-UIB (Programa d’Orientació i Transició a la 

Universitat). Vegeu la memòria del PORT-UIB.  
 
• Organització de les proves d’accés a la Universitat de les Illes Balears. Vegeu la 

memòria del Servei d’Alumnes. 
 
• Participació activa en fòrums relacionats amb el procés d’accés, admissió i la vida 

universitària d’àmbit nacional. 
 
• Contribució al foment de l’esperit d’associacionisme entre els estudiants de la UIB.  
 
• Col·laboració amb el Consell d’Estudiants en la posada en marxa de noves 

iniciatives envers la UIB. Vegeu la memòria del Consell d’Estudiants 
 
• Convocatòria d’ajudes a associacions d’alumnes per finançar projectes destinats a 

activitats i intervencions que fomentin la participació estudiantil i les activitats 
culturals. 

 
• Organització, juntament amb el Vicerectorat de Cultura, Projecció Social i Seus 

Universitàries, de la IV Lliga de Debat Universitari de la UIB i de la IX Lliga de Debat 
Interuniversitari del G9 amb la col·laboració del Consell d’Estudiants de la UIB i el 
Parlament de les Illes Balears.  

 
• Suport a la XXIX edició del Club d’Inversió Bankia-UIB. 
 
• Afavorir que els alumnes puguin seguir estudiant quan es troben amb problemes 

econòmics per una causa sobrevinguda: 
 



• Ampliació de la normativa d’ajuts de matrícula de la UIB amb la inclusió de les 
circumstàncies personals estructurals. 

• VII Convocatòria d’ajuts de matrícula de la UIB per als estudiants amb 
circumstàncies personals i estructurals sobrevingudes. 

 
• Promoció d’un conveni amb la Conselleria d’Afers Socials per donar suport als 

estudiants amb dificultats socioeconòmiques, a través de la figura d’un treballador 
social. 

 
• Suport a les actuacions realitzades per l’Associació Universitat Solidària Illes 

Balears (AUSIB). 
 
• Coparticipació en les beques Santander-CRUE-CEPIME (pràctiques en empreses). 

La UIB, mitjançant el DOIP, ha gestionat les beques Santander perquè els 
universitaris balears gaudeixin de pràctiques professionals remunerades en 
microempreses i petites i mitjanes empreses balears durant tres mesos, per 
complementar la formació dels estudiants, ampliar els seus coneixements i afavorir 
la seva inserció laboral. 

 
• Promoció de la signatura del conveni de pràctiques externes curriculars i 

extracurriculars amb institucions i empreses, peça clau per a la inserció laboral dels 
estudiants universitaris. 

 
• Treball en el conveni subscrit amb la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria i 

l’IBESTAT per a l’explotació de dades amb la finalitat de realitzar l’anàlisi d’inserció 
laboral dels universitaris de la UIB. 

 
• Organització del XII Fòrum de l’Ocupació, en el qual varen participar més de 850 

universitaris, i més de 110 empreses varen realitzar la presentació de les seves 
activitats i oferta laboral. 

 
• Organització conjunta amb la Conselleria d’Educació i Universitat d’un programa 

d’enriquiment extracurricular (MENTORiment) per a alumnat de 3r i 4t d’ESO i de 
batxillerat amb altes capacitats intel·lectuals, en el qual han participat 112 
estudiants, entre ells 22 de Menorca, Eivissa i Formentera. Es varen dur a terme 22 
tallers entre febrer i juny del curs acadèmic 2017-18. Hi varen participar 11 
professors de la UIB, 2 de l’ESADIB i 3 alumnes col·laboradors. 

 
• Inici i suport al programa PACIS (Programa d’atenció a les altes capacitats 

intel·lectuals). S’han atès 161 casos d’assessorament i diagnòstic (20 dels quals han 
estat atesos en converses per telèfon o correu electrònic amb diferents persones 
dels equips educatius de les Balears). S’ha donat suport a l’alumnat amb altes 
capacitats intel·lectuals que n’ha demanat. 



Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB)  
 
El PORT-UIB té com a finalitats principals facilitar la incorporació de nous alumnes a la 
Universitat mitjançant la difusió de la importància de la formació superior entre els 
alumnes de l’educació secundària, i millorar les relacions entre l’educació secundària i 
la Universitat (http://seras.uib.cat/portuib/). Durant el curs 2017-18 ha desenvolupat 
tota una sèrie d’activitats amb la finalitat d’aconseguir els seus objectius, a la vegada 
que s’intenta millorar i enfortir les relacions entre la Universitat i els centres educatius 
de les Illes Balears. També s’incorporen a aquesta oferta nombroses activitats 
destinades als estudiants de primària, per tal de motivar-los des de ben petits a seguir 
la formació acadèmica i transmetre’ls l’atractiu i la importància de formar-se i cursar 
estudis superiors. 

A la pàgina web Seràs UIB (http://seras.uib.cat/), es disposa d’activitats d’informació i 
d’orientació als centres de secundària, amb un nombre aproximat de 64.000 receptors 
directes (alumnes, professorat i pares i mares d’alumnes).  

Les activitats es desenvolupen en quatre grans blocs: 

• La UIB et visita. El professorat i el personal tècnic de la UIB es desplacen als centres 
educatius de les Illes Balears per informar i orientar sobre els estudis superiors i 
facilitar el procés de transició a la Universitat mitjançant xerrades i tallers: Mallorca: 
465 sessions, 18.315 participants. Menorca: 97 sessions, 739 participants. Eivissa i 
Formentera: 70 sessions, 2.144 participants 

• Vine a la UIB. Obrim de pinte en ample la Universitat (campus i seus) per donar a 
conèixer els estudis de grau, les instal·lacions…, mitjançant jornades, trobades, 
campus d’estiu, tallers, visites, treballs pràctics… Mallorca: 362 sessions, 22.328 
participants. Menorca, 37 sessions, 739 participants. Eivissa i Formentera, 52 
sessions, 1.252 participants 

• Participa amb la UIB. Convocam olimpíades, miniolimpíades, premis i concursos 
amb la finalitat de difondre la importància dels estudis superiors. Mallorca: 10.589 
participants. Menorca: 2.777 participants. Eivissa i Formentera: 935 participants 

• La Universitat dels nins i de les nines. Oferim als alumnes de primària la possibilitat 
de participar en diferents activitats i formar part de la que serà la seva universitat. 
Mallorca: 2.735 participants. Eivissa i Formentera: 214 participants 

 
Entre les novetats d’aquest curs acadèmic, cal destacar: 

• I edició del programa MENTORiment, Programa d’enriquiment extracurricular dirigit 
a alumnat identificat amb altes capacitats intel·lectuals. 

• Activitats del Departament de Geografia (xerrades i visites guiades), per donar a 
conèixer els estudis de Geografia als estudiants d’ESO i batxillerat 



• Activitats del Departament de Química: I Certamen de Projectes de Química: La 
Química a ca nostra i I Concurs «El meu primer experiment» de la UIB, amb 
l’objectiu de promoure i desenvolupar l'interès dels estudiants per les matèries 
científiques en general 

• Xerrades i tallers per a pares i mares i estudiants de 6è de primària i 1r i 2n d’ESO 
• I Campus Humanisticosocial d’Estiu. L’objectiu principal és fomentar l’interès pels 

estudis d'humanitats i ciències socials entre estudiants de primer de batxillerat de 
les Illes Balears. 

• Tallers d'estiu Seràs UIB. S’han realitzat tres tallers durant el mes de juliol:    Com 
gaudir de l'estudi: aprendre més i millor, L'art de relacionar-se bé amb els altres i 
Campus Somriures ADEMA.  

• Olimpíades: Història del Món Contemporani, Dibuix Tècnic. Miniolimpíada de 
Filosofia  

• I concurs de vídeos divulgatius de ciència i tecnologia Francisco José García Palmer, 
amb l’objectiu de promocionar els estudis de ciència i tecnologia entre els 
estudiants. 



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.  

 



Universitat Oberta per a Majors (UOM) 

 
Mallorca 
	
• Diplomes de la UOM (campus universitari): del 2 d’octubre de 2017 al 13 de juny de 

2018. 
o El Diploma Sènior, títol propi de la UIB, consta de tres cursos (30 ECTS) 
o Els diplomes d’especialització de la UOM són títols propis de la UIB (8 ECTS) 

 
Total d’alumnes al campus: 163 + 169 = 362 alumnes. 
 
• La UOM als Pobles de Mallorca: del 2 de maig al 13 de juny de 2018. 
És un cicle de cinc conferències que s’ha dut a terme en 28 pobles de Mallorca. 
Total de La UOM als Pobles de Mallorca: 1.170 participants. 
 
• La UOM al Centre Flassaders, Palma: del 24 d’octubre al 21 de novembre de 2017.  
És un cicle de cinc conferències que s’ha dut a terme al Centre Flassaders de Palma. 
 
• La UOM als Barris de Palma: del 25 d’octubre al 13 de desembre de 2017.  
És un cicle de cinc conferències que s’ha dut a terme en sis barris de Palma: 
Establiments, es Molinar, es Rafal Vell, Sant Jordi, Santa Catalina i Son Real. 
 
Total de La UOM al Centre Flassaders i La UOM als Barris de Palma: 73 + 192 = 265 
participants. 
 
Menorca 
	
• La UOM a Menorca: del 13 de novembre de 2017 al 28 de març de 2018. Programa 

de 60 hores de durada que s’ha dut a terme en cada un d’aquests tres municipis: 
Alaior, Ciutadella i Maó. 

El reconeixement d’haver cursat 200 hores consecutives el varen obtenir 3 alumnes 
del programa La UOM a Menorca a Alaior, 3 alumnes del programa La UOM a Menorca 
a Ciutadella i 8 alumnes del programa La UOM a Menorca a Maó. 
 
• La UOM als Pobles de Menorca: del 16 d’abril al 17 de maig de 2018. 
Cicle de cinc conferències as Castell, Sant Lluís, es Mercadal, Ferreries i es Migjorn Gran. 
 
Total a Menorca: 210 + 122 = 332 alumnes. 
	



Eivissa 
	
• La UOM a Eivissa: del 23 de novembre de 2017 al 14 de juny de 2018. 
Programa de 60 hores de durada que s’ha dut a terme a la Seu universitària d’Eivissa i 
Formentera. 
o Taller TIC: Iniciació a les TIC. El taller es va dur a terme els dimarts des del 13 de 

febrer fins al 13 de març de 2018. Varen participar-hi 9 alumnes. 
o Taller TIC: Aprenentatge i identitat en xarxa. El taller es va dur a terme els dimarts 

des del 20 de març fins al 24 d’abril de 2018. Varen participar-hi 20 alumnes. 
o Taller TIC: Aprendre aquí i ara: com pots treure partit del teu mòbil. El taller es va 

dur a terme els dimarts des del 8 de maig al 5 de juny de 2018. Varen participar-
hi 19 alumnes. 

El reconeixement d’haver cursat 200 hores consecutives el varen obtenir 7 alumnes del 
programa La UOM a Eivissa. 
 
• La UOM als Pobles d’Eivissa: del 4 a 31 de maig de 2018. 
Programa de 15 hores amb la participació de Santa Eulària des Riu, Sant Josep de sa 
Talaia i Sant Antoni de Portmany, i un cicle de tres conferències a Sant Joan de Labritja, 
Sant Jordi, Sant Rafel i Jesús. 
 
Total a Eivissa: 101 + 126 = 227 alumnes. 
	

Formentera 
	
• La UOM a Formentera: del 2 de febrer al 18 de maig de 2018. 
Cicle de set conferències, tres a Sant Francesc de Formentera, tres a Sant Ferran de ses 
Roques i una al Pilar de la Mola. 
 
Total a Formentera: 32 alumnes. 
	
Altres activitats 
 
• Durant el segon semestre del curs s’han realitzat quatre Cafès Debat de la UOM, que 

són: 
o Ciberassetjament escolar (ciberbullying): impactes i conseqüències, a càrrec del 

doctor Rubén Comas, professor del Departament de Pedagogia Aplicada i 
Psicologia de l’Educació de la UIB (el dimecres 31 de gener de 2018). 

o Són	canvi	climàtic	totes	les	exageracions	meteorològiques?, a càrrec del doctor 
Agustí Jansà, meteoròleg de l’Estat jubilat i col·laborador honorífic del 
Departament de Física de la UIB (el dimarts 20 de febrer de 2018) 



o La violència de gènere: què és i què no és, a càrrec de la doctora Victòria A. Ferrer, 
professora del Departament de Psicologia de la UIB (el dijous 8 de març de 2018). 

o Els límits de les decisions del pacient, a càrrec de la doctora Cristina Gil, 
professora del Departament de Dret Privat de la UIB (el dilluns 7 de maig de 
2018). 

o El taller Paisatge i territori com a referents del turisme i la sostenibilitat de les 
Balears, a càrrec del senyor Esteve Bardolet, col·laborador honorífic del 
Departament d’Economia Aplicada de la UIB (el dimecres 11 d’abril de 2018), per 
motius personals del ponent finalment no es va poder realitzar. 
 

• Activitats #UOM20anys 
 
Cicle de conferències: 
o La dimensió internacional del pintor Miquel Barceló, a càrrec de la doctora Mercè 

Gambús, professora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts 
de la UIB (el dimecres 14 de febrer de 2018). 

o Guillem Colom, un savi de la naturalesa, a càrrec del doctor Guillem Mateu, 
professor del Departament de Biologia de la UIB (el dilluns 5 de març de 2018). 

o Francesc de Borja Moll: l’home enamorat de les paraules, a càrrec de la doctora 
Caterina Valriu, professora del Departament de Filologia Catalana i Lingüística 
General de la UIB (el dilluns 16 d’abril de 2018). 

o Cristóbal Serra, heterodòxia i escriptura, a càrrec del doctor Jaume Garau, 
professor del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica de la UIB 
(el dimecres 2 de maig de 2018). 

o El cervell electrònic: què és la intel·ligència artificial i com està canviant la manera 
en què vivim, a càrrec del doctor Joan F. Huguet, professor del Departament de 
Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB (el dilluns 28 de maig de 2018). 
 

Taula rodona: 
o Aprendre no té edat: el repte de la UOM, a càrrec del doctor Llorenç Huguet, la 

doctora Carme Orte, la doctora M. Antònia Manassero i la doctora Joana M. Seguí. 
Moderador: doctor Antoni Gamundí (el dimecres 16 de maig de 2018). 

 
• Un total de deu alumnes del projecte final de Voluntariat Social i Cultura han realitzat 

deu hores de pràctiques a les entitats següents: Amics de la Terra, Creu Roja de les 
Balears, GOB, Projecte Home i Zaqueu. 

 
• Organització, participació i assistència a la IV Trobada de Programes Sènior de les 

Universitats de la Xarxa Vives (8-9 de febrer de 2018), amb la temàtica “Anàlisi de 
les metodologies emprades en els programes universitaris per a majors” 

 

 



• Organització, participació i assistència al IX Seminari de Treball de l’AEPUM (26-27 
d’abril de 2018), amb la temàtica “Diversitat generacional en els programes 
universitaris per a persones majors: reptes i oportunitats”. 

 
• Suport a activitats de l’Associació d’Alumnes i Exalumnes de la UOM: 
o Representació teatral Entremès de l’adúltera de París, a càrrec del Grup UOM (Un 

o Més) Teatre. 
o Trobada Poeticomusical. 
o Visionat d’una pel·lícula amenitzada amb música de piano en directe. 
o Activitat intergeneracional Ciència per a Tothom, on l’alumnat de la UOM amb 

els seus nets participen en activitats i jocs científics. 
o XIII Festival Coral de Primavera de l’Associació d’Alumnes i Exalumnes de la UOM.  
o DIADA DE LA UOM. Gran festa final amb activitats d’itineraris de marxa nòrdica, 

ball de bot, dinar de germanor i actuació del grup d’havaneres de l’AUOM 
D’Anada i Tornada. 



Coral Universitat de les Illes Balears i corals filials 

El nombre d’actuacions de totes les corals ha estat de seixanta-set, a les quals s’han de 
sumar el tradicional concert de Nadal de totes les corals juntes, un acte acadèmic (la 
inauguració de curs) i l’acte de celebració dels quaranta anys de la UIB (en què varen 
actuar la Coral UIB i el Cor de Dones de la UIB). Hi ha hagut una intensa activitat durant 
tot el curs, que ha augmentat respecte a l’any passat, i ha estat molt variada; la mitjana 
de concerts per mes ha estat de sis, i s’ha arribat a les catorze actuacions al mes de 
desembre, època en què tradicionalment més es canta. Cal destacar la continuïtat en la 
vessant solidària ja iniciada fa anys per totes les agrupacions, amb diverses associacions 
o entitats com l’Obra Social “la Caixa”, el Centre Mater Misericordiae, les Germanetes 
dels Pobres, Projecte Home, l’Associació Espanyola de Lluita contra el Càncer, el Casal 
Petit - Germanes Oblates i la Unitat de Cures Pal·liatives i els hospitals. 
 
La Coral Universitat de les Illes Balears (CUIB) ha rebut diversos reconeixements per la 
seva trajectòria de quaranta anys (Ajuntament de Palma i Conservatori Superior de 
Música de les Illes Balears, el qual li ha atorgat la Medalla d’Honor), i va celebrar-ne el 
concert commemoratiu el 25 de novembre de 2017 a la basílica de Sant Francesc, a 
Palma. Ha continuat la col·laboració amb l’Orquestra Simfònica de Balears (OSB) 
participant en la seva programació de temporada i en concerts extraordinaris en set 
ocasions, repartits entre Palma, Manacor i Ciutadella (Messies de G. F. Haendel, Ave 
verum de W. A. Mozart, el Rèquiem de G. Verdi —concert a benefici de Projecte Home, 
a la Seu—, la Missa en si menor de J. S. Bach —peça declarada patrimoni mundial per 
la UNESCO i que la Coral repetí al juny a Artà al Festival Antoni Lliteres, en aquesta 
ocasió amb Bachrroc Ensemble i sota la direcció de Joan Company). Ha tornat a ser cor 
principal en el concert participatiu de l’Obra Social “la Caixa” en què s’ha ofert el Glòria 
d’A. Vivaldi a la Seu, sota la direcció de Joan Company.  

 
Les corals filials també han continuat participant al llarg de l’any en diversos projectes 
solidaris; a part de diferents concerts a Palma i als pobles, així com diferents 
celebracions religioses al monestir de Santa Clara (IV Cicle de Litúrgia Eucarística i Cant 
Coral), a l’església de Sant Miquel (la missa de la Mare de Déu de la Salut), en 
homenatges o aniversaris d’empreses de Mallorca. El Cor de Majors de la UIB tornà a 
participar en l’encesa de llums de Nadal de la seu del Consell de Mallorca. Les Corals 
Infantils han augmentat les seves participacions en activitats; destaca un intercanvi de 
la Coral Onzequinze amb la Coral Juvenil de l’Escola de Música M. Victòria dels Àngels 
de Sant Cugat, fer de cor pilot en el taller de música coral amb el compositor Josu 
Elberdin o la col·laboració de la Coral Onzequinze amb l’escolania dels Blavets de Lluc 
i la Banda Municipal de Palma. El Cor de Mestres Cantaires de la UIB va tenir presència 
a Camariñas (A Coruña) acompanyant l’exposició de dos pintors de les Illes Balears, 



gràcies a la relació que es va establir quan voluntaris balears varen anar a fer netes les 
costes embrutades pel desastre del Prestige. La Coral Juvenil participa en 
l’enregistrament de la cantata Irene i la terra adormida, del compositor mallorquí 
Francesc Vicens. El Cor de Dones de la UIB s’ha consolidat en l’estructura coral i ha 
estat reclamada per fer concerts per diverses entitats de les Illes. Cal destacar la 
interpretació de la Missa de la coronació de Mozart que feren l’Orfeó UIB i el Cor de 
Mestres Cantaires amb la col·laboració de la Jove Orquestra Illes Balears, sota la direcció 
de Joan Company, i amb la participació de quatre cantaires de la CUIB (Gerard Abril, 
Miquel Company, Lidia Fernández i Pilar Riera) com a solistes.  
 
Com ja és tradició des de fa anys, les corals de la UIB s’ajunten en el concert de Nadal 
de la UIB, el presentador del qual va ser el conegut actor manacorí Antoni Gomila, que 
va conduir i enllaçar totes les actuacions (bé individuals, bé conjuntes) entorn de la 
música i la gastronomia típica nadalenca —com és el torró d’ametlla—, amb l’ajut de 
l’associació Dignitat i Feina, dedicada a l’explotació i protecció de l’ametller, afectat 
desgraciadament per la plaga Xylella fastidiosa. 

 



 

Activitats adscrites al Servei de Patrimoni, Contractació, 
Infraestructura i Unitat Tècnica 

 
A) Gestió Patrimonial 

 
 

Béns inventariats durant el curs 2017-18 Total 

Mobles 1.269.659,77 € 

Millores d’edificis i millores de terrenys 288.205,90 € 

Immobles  0 € 

Total 1.557.865,67 € 

 

B) Contractació administrativa 
 

1. Expedients de contractació tramitats mitjançant procediment obert 

 
1.1. Subministraments 

 

Núm. 
exp. 

Objecte 
Import 

d’adjudicació 
(IVA exclòs) 

9.17 

Adquisició de mobiliari per a l’equipament de tres 
laboratoris del Departament de Química, de l’edifici 
Mateu Orfila i Rotger de la Universitat de les Illes 
Balears. 

127.963,22 € 

8.17 
Lot 1 

Adquisició de l’equipament necessari per a 
l’actualització del sistema de videoconferència de la 
Universitat de les Illes Balears. Lot. 1. Renovació de 
set aules de videoconferència. 
 

100.425,53 € 

8.17 
Lot 2 

Adquisició de l’equipament necessari per a 
l’actualització del sistema de videoconferència de la 
Universitat de les Illes Balears. Lot. 2. 
Subministrament de tres servidors. 

24.738,43 € 



8.17 
Lot 3 

Adquisició de l’equipament necessari per a 
l’actualització del sistema de videoconferència de la 
Universitat de les Illes Balears. 
Lot. 3. Actualització i ampliació de la unitat de 
control multipunt (MCU). 

91.433,00 € 

17.17 
Subministrament d’energia elèctrica en mitjana i 
baixa tensió a les instal·lacions de la Universitat de 
les Illes Balears. 

1.002.880,00 € 

11.17 
Subministrament d’una plataforma de dades 
institucionals de l’activitat acadèmica per a la 
Universitat de les Illes Balears. 

22.000,00 € 

4.18 

Subministrament de les llicències d’ús del software 
d’Atlassian Confluence i Atlassian Jira Service Desk, 
així com del connector Enhanced Mail Handler per 
a Atlassian Jira Service Desk per a la Universitat de 
les Illes Balears. 

25.500,00 € 

Total 1.394.940,18 € 

 
1.1.1. Contractes de subministrament derivats de l’acord marc 

 

Núm. 
exp. 

Objecte 
Import 

d’adjudicació 
(IVA exclòs) 

24/15.2 
Subministrament de publicacions periòdiques en 
diferents formats per a l'any 2018. 

 

182.790,76 € 
 

Total 182.790,76 € 

 
1.2. Serveis 

 

Núm. 
exp. 

Objecte 
Import 

d’adjudicació 
(IVA exclòs) 

1.17 

Desenvolupament d'una eina aplicació informàtica 
per a la gestió de l'expedició del suplement europeu 
al títol, per als estudis de grau, màster i doctorat de 
la Universitat de les Illes Balears. 

52.000,00 € 

27.16 
Servei de seguretat i vigilància i serveis auxiliars de 
la UIB. 
 

835.981.60 € 



1.16 Servei de manteniment integral de la UIB 1.377.012,40 € 

10.17 

Servei de desenvolupament d'aplicacions 
informàtiques per adaptar els sistemes de 
comptabilitat a l'administració electrònica de la 
UIB. 

59.920, 00 € 

16/17 Servei de neteja de la UIB 2.390.519.52 € 

18/17 
Lot 1 

Servei d'assessorament professional, promoció i 
mediació en les operacions d'assegurança, així com 
la posterior assistència al prenedor de les 
assegurances, als assegurats i als beneficiaris. Lot 1. 
Operacions d'assegurances recollides en el PCAP, 
excepte assistència en viatge. 

No genera 
despesa per a la 

UIB 

18/17 
Lot 2 

Servei d'assessorament professional, promoció i 
mediació en les operacions d'assegurança, així com 
la posterior assistència al prenedor de les 
assegurances, als assegurats i als beneficiaris. Lot 2. 
Assistència en viatge. 

No genera 
despesa per a la 

UIB 

Total 4.715.433,52 € 

 
1.2.1. Expedients de contractació que generen ingressos a la Universitat de les 
Illes Balears 

 
Núm. 
exp. 

Objecte 
Import 

 

19/17 
Gestió de la llibreria universitària, ubicada al 
campus de la UIB. 

Cànon anual 
5.000,00 € 

 
 
2. Expedients de contractació tramitats mitjançant procediment negociat 
sense publicitat 

 
2.1. Subministrament 

 

Núm. 
exp. 

Objecte 
Import 

d’adjudicació 
(IVA exclòs) 

5.17 
Subscripció a l’eina de cerca Encore i Encore Duet, 
així com al mòdul CASE (Knowledge Base), per al 

22.206,61 € 



Servei de Biblioteca i Documentació de la 
Universitat de les Illes Balears. 

14.17 
Subministrament de llicències ChemDraw 
Professional per al Departament de Química de la 
Universitat de les Illes Balears. 

5.100,00 € 

15.17 
Subministrament de llicències del software SPSS per 
al Centre de Tecnologies de la Informació de la 
Universitat de les Illes Balears. 

9.366,00 € 

24.17 

Subministrament d'un termociclador de reacció en 
cadena de la polimerasa (PCR) per al Laboratori de 
Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia (LBNB) 
de la UIB. 

20.000,00 € 

Total 29.366,00 € 

 
 

3. Expedients de contractació tramitats mitjançant procediment negociat amb 
anunci 

 
3.1. Subministrament 

 

Núm. 
exp. 

Objecte 
Import 

d’adjudicació 
(IVA exclòs) 

2.17 
Subministrament de paper DIN A4 per a la 
Universitat de les Illes Balears. 

15.600,00 € 

1.18 
Subministrament d'un mostrejador automàtic per a 
un equip de desorció tèrmica dels Serveis 
Cientificotècnics de la UIB. 

22.604.74 € 

Total 38.204,74 € 

 
3.2. Serveis 

 

Núm. 
exp. 

Objecte 
Import 

d’adjudicació(IVA 
exclòs) 

12/17 
Servei de manteniment dels equips de 
videoconferència, marca CISCO, instal·lats a les 
aules del campus de Palma i a les seus 

14.286,16 € 



universitàries de Menorca i Eivissa i 
Formentera. 

20/17 

Servei de manteniment i suport de les barreres 
de seguretat perimetral Fortinet i les internes 
Forcepoint per a la Universitat de les Illes 
Balears. 

33.867,24 euros, 
IVA exclòs (Lot. 1: 
8.481,11 euros, IVA 

exclòs. Lot. 2: 
25.386,13 euros 

IVA exclòs) 

21/17 

Servei de desenvolupament d'intervencions 
amb famílies consistents en la realització de 
sessions de dinàmica en grup de tipus 
socioeducatius per a la validació del Programa 
de competència familiar universal 10-14 a 
Espanya (projecte EDU2016-79235-R). 

45.500,00 € 

23/17 

Subministrament d’un sistema 
d’enregistrament i anàlisi de senyals 
electroencefalogràfics (EEG) i de potencials 
evocats (ERP: Event-Related Potentials), de 32 
canals, amb amplificador, joc d’accessoris 
necessaris, software d’enregistrament i 
software d’anàlisi dels enregistraments. 
Projecte núm. de ref. PSI2016-77237-P i 
PSI2014-54261-P. 

28.800,00 € 

6/17 
Servei per a la realització d‘un estudi auditoria 
energètica de les instal·lacions de la 
Universitat de les Illes Balears. 

38.032,00 € 

Total 160.485,40 € 

 
3.2.1. Expedients de contractació que generen ingressos a la Universitat de les 
Illes Balears 

 
Núm. 
exp. 

Objecte Import  

24/16 

Servei de menjador i 
cafeteria dels edificis 
Mateu Orfila i Rotger i 
Son Lledó, així com les 
màquines d’autoservei 
dels edificis Mateu Orfila i 
Rotger, Guillem Colom 
Casanovas, 

 
Cànon anual Mateu Orfila i Rotger 

7.800 €  
Cànon anual Son Lledó 500 €  

Cànon mensual màquines Mateu Orfila i 
Rotger, Guillem Colom Casanovas, 

cientificotècnic i Son Lledó 32 €  



cientificotècnic, Cas Jai i 
Son Lledó de la 
Universitat de les Illes 
Balears. 

Cànon mensual màquines d’autoservei 
Cas Jai 11 €  

Import anual avaluació nutricional 
Mateu Orfila i Rotger 1.400 €  

Import anual avaluació nutricional Son 
Lledó 600 € 

25/16 

Servei de cafeteria de la 
Seu universitària d’Eivissa 
i Formentera de la 
Universitat de les Illes 
Balears. 

Cànon anual 5.500,80 €  
Import anual avaluació nutricional 550 

€ 

13/17 

Servei de gestió de les 
màquines expenedores 
de begudes i sòlids de la 
Facultat de Medicina de 
la Universitat de les Illes 
Balears. 

Cànon mensual per màquina 35,00 €, 
IVA exclòs, dues màquines a 840,00 € 
anuals i per dos anys, total: 1.680,00 €, 

IVA exclòs 

 
3.3. Obres 

 

Núm. 
exp. 

Objecte 
Import 

d’adjudicació
(IVA exclòs) 

7.17 

Tractament dels exteriors de Ca ses Llúcies: 
implantació de les espècies vegetals; 
implantació del reg, així com del mobiliari 
urbà. 

41.740,00 € 

7.18 
Creació d’un camp experimental al campus de la 
Universitat de les Illes Balears. 

89.410,65 € 

Total 131.150,00 € 

 
 
Resum d’expedients que generen despeses a la Universitat de les Illes 
Balears 
 

 
Procediments 
oberts 

Procediments 
negociats 

Acords marc Total (euros, 
IVA exclòs) 

Obres   2 131.150,00 €   131.150,00 € 

Subminis-
traments 

7 1.394.940,18 € 6 94.877,35 € 1 182.790,76 € 1.489.817,53 € 



Serveis 8 4.715.433,52 € 8 160.485,40 €   4.875.918,92 € 

Total 15 6.110.373,70 € 16 386.512,75 € 1 182.790,76 € 6.496.886.45 € 
 

 
C) Infraestructures 

 
1. Comunicats de manteniment durant l’any acadèmic 2017-18                                              
 

Edifici Correctius Preventius Totals 

Anselm Turmeda + CTI 519 158 677 

Antoni Maria Alcover i Sureda 201 31 232 

Aulari 10 15 25 

Beatriu de Pinós 165 220 385 

Ca n’Oleo 23 14 37 

Campus 226 44 270 

Cas Jai 98 19 117 

Cientificotècnic 204 166 370 

Estabulari 13 55 68 

Gaspar M. de Jovellanos 619 752 1371 

Guillem Cifre de Colonya 638 408 1046 

Guillem Colom Casasnovas 409 89 498 

Mateu Orfila i Rotger 599 121 720 

Ramon Llull 563 76 639 

Sa Riera 148 24 172 

Seu Universitària d’Eivissa  166 90 256 

Seu Universitària de Menorca 216 37 253 

Son Lledó 340 70 410 

Total 5157 2389 7546 

 
 
2. Obres aprovades durant l’any acadèmic 2017-18 

 



2.1. Obres menors 

 

2.1.1. Anselm Turmeda 

Número Descripció Import 

1 
Obra per eliminar els banys de l'entresol, de l'ala 
nord, de l'edifici Anselm Turmeda. 

1.3962,09 € 

Total 1.3962,09 € 

 

 

2.1.2 Beatriu de Pinós 

Número Descripció Import 

2 
Elaboració d'un envà amb porta, amb accés des de 
l'exterior, al nou espai creat a la planta baixa de 
l'edifici Beatriu de Pinós (dependència 008). 

6.278,33 € 

Total 6.278,33 € 

 

 

2.1.3. Campus universitari 

Número Descripció Import 

3 
Modificació del contingut d'onze direccionals 
instal·lats al campus de la Universitat de les Illes 
Balears. 

1.277,76 € 

4 
Demolició de les bases de fanal que resten al 
campus de la Universitat de les Illes Balears. 

4.694,57 € 

Total 5.972,33 € 

 

2.1.4. Ca n’Oleo 

Número Descripció Import 

5 
Enjardinament, estesa de graves i millora de les 
cobertes de Ca n’Oleo. 

5.419,36 € 

6 
Adequació del nou espai de la segona planta de 
l’edifici Ca n’Oleo. 

3.679,02 € 



7 
Execució d’un passadís per accedir al pati 
d’instal·lacions i d’una línia de vida a la coberta de 
l’edifici. 

5.013,08 € 

8 
Eliminació i substitució del rodapeu afectat per 
humitats i per la formiga blanca en diferents zones 
de la planta baixa i la primera planta de l’edifici. 

2.754,57 € 

Total 16.866,03 € 

 

2.1.5. Serveis Cientificotècnics i instituts universitaris de recerca 

Número Descripció Import 

9 
Enjardinament de la nova zona habilitada a l’accés 
de l'edifici. 

2.647,96 € 

Total 2.647,96 € 

 

2.1.6. Gaspar Melchor de Jovellanos 

Número Descripció Import 

10 
Substitució de les canonades de ferro que integren 
les línies fred/calor dels despatxos del bloc B de 
l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. 

14.583,11 € 

11 
Estudi sobre la patologia estructural de l'edifici 
Gaspar Melchor de Jovellanos. 

12.402,50 € 

12 

Reparació de les llindes de la façana del pati interior 
de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, on hi ha 
ubicats els despatxos del Departament de Dret (124 
I 125). 

6.333,55 € 

13 
Reparació de les llindes de la façana del pati interior 
de la zona de despatxos del Departament de Dret 
de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. 

7.563,78 € 

14 
Reparació de les llindes de la façana del pati interior 
de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, on hi ha 
ubicats despatxos del Departament de Dret. 

11.233,02 € 

15 
Insonorització de l'aula AV03 de l'edifici Gaspar 
Melchor de Jovellanos. 

17.630,62 € 

Total 69.746.58 € 

  

2.1.7. Diversos edificis 



Número Descripció Import 

16 
Subministrament i instal·lació d'equips de 
climatització en diversos edificis del campus. 
Procediment obert, amb lots. Exp. 21/18. 

148.878,28 € 

Total 148.878.28 € 

 
 

 

2.1.8. Guillem Cifre de Colonya 

Número Descripció Import 

   

17 

Instal·lació d'un sistema d'obertura a distància per 
a les finestres de la planta baixa dels espais: A-02, 
A-03, A-04, C-0 i C-01, i de la primera planta: A-12, 
B-12, B-13 i LEC-01 de l'edifici Guillem Cifre de 
Colonya, per facilitar la renovació d'aire. 

5.227,20 € 

18 
Conversió de l'aula LEC-02, ubicada al segon pis del 
bloc C de l'edifici Guillem Cifre de Colonya, en 
laboratori de música i art. 

16.643,18 € 

Total 21.870,38 € 

 

2.1.9. Guillem Colom Casasnovas 

Número Descripció Import 

19 

Substitució i reubicació de l'actual sistema de 
refrigeració del magatzem de reactius a la nova 
àrea d'Ecologia, a la tercera planta de l'edifici 
Guillem Colom Casasnovas. 

12.710,00 € 

Total 12.710,00 € 

 

2.1.10. Mateu Orfila i Rotger 

Número Descripció Import 

20 

Remodelar i transformar el seminari de Química del 
segon pis de l'edifici Mateu Orfila i Rotger en 
despatxos, necessaris per al professorat del 
Departament de Química. 

43.270,30 € 



21 
Realització de diverses reparacions després de la 
instal·lació d'un aparell d'aire condicionat al 
laboratori EQ012, del Departament de Química. 

570,53 € 

22 
Instal·lació de dues campanes de gasos al 
laboratori QO213, del Departament de Química. 

3.432,29 € 

Total 47.273,12 € 

 

2.1.11. Ramon Llull 

Número Descripció Import 

23 
Remodelació i sanejament de les canonades dels 
WC dels banys d’homes del segon pis, passadís CD 
de l’edifici Ramon Llull. 

4.325,10 € 

Total 4.325,10 € 

 

2.1.12. Sa Riera 

Número Descripció Import 

24 
Subministrament i plantació de plantes 
autòctones, per embellir el jardí del pati interior de 
l’edifici Sa Riera. 

4.037,20 € 

25 
Treballs de pintura i tractament de parets de la sala 
d'actes i la Sala de Juntes de l'edifici Sa Riera. 

13.280,62 € 

26 
Reparació del paviment i pintar parcialment la 
façana del pati interior de l'edifici Sa Riera. 

30.763,85 € 

Total 48.081,67 € 

 

2.1.13. Son Lledó 

Número Descripció Import 

27 
Afegir punts de xarxa per donar suport informàtic 
als nous treballadors de l'Oficina de Suport a la 
Recerca (OSR). 

2.135,90 € 

Total 2.135,90 € 

 

2.2. Obres majors 

 



Número Descripció Import 

 
No s’han realitzat obres majors durant el curs 2017-
18. 

 

 

Resum de les obres 

Obres majors 0,00 € 
Obres menors 400.747,77 € 
Total 400.747,77 € 

 
 



Servei d’Activitats Culturals 

 

Activitat Assistents 

Estiu 2017 497 

Preparació per al Grau 2017 194 

40 anys de la UIB 1127 

Acte de commemoració del 40è aniversari de la UIB. Teatre 
Principal 

595 

Exposició 40 anys, quaranta poetes, XL artistes 157 

Il·lustració en còmic 2018 24 

Concurs d'idees per dissenyar una escultura 6 

Exposició i simposi sobre posidonia 160 

Dones que inspiren 53 

Concert d'estrena de l'Orquestra UIB 102 

Teatre: La gran purga. Universitat de Lleida 30 

Aules del SAC 4690 

Activitat Assistents 

Aula d’Art 545 

Exposició Pas a pas 220 

New York faces 25 

Fotciencia14 250 

Es-Blaiart-se. Centre Cultural La Misericòrdia. Palma 50 

Aula de Cinema 1.813 

Lingüística i Llengües 185 

FilmUIB 457 

Cineclub Universitari 487 

V Cicle de Cinema d'Amèrica Llatina 75 

Activitat Assistents 

Cinema d'Autor 609 



Aula de Debat 53 

Aula de Lletres 480 

Blai Bonet: «Saber mirar salva» 55 

IX Jornades de Cultura Portuguesa, 2018 125 

Set hores de lectura per Sant Jordi: Josep Maria Llompart 215 

VII Seminari Internacional Literatura i Pecat: Literatura i avarícia 50 

Gayà de prop. Lectura de textos 35 

Aula de Música 1.175 

Música Viva canta al campus 490 

Direcció coral a la carta 19 

Taller de música coral i concert de cloenda  amb Josu Elberdin 236 

XX Festival de Poesia de la Mediterrània 417 

Joanjo Bosk. Cançons i poemes de l'alquimista 13 

Aula de Teatre 624 

Una història vertadera. Teatre del Mar. Suport 42 

El somni d'Esculapi. Malaltia i somni a l'antiguitat 90 

Les dones que duc en mi. Heura Teatre 152 

Midsummer-Ster UIB’S QueerDream 340 

Formació Complementària 1.042 

Cursos a Palma 585 

Universitat Oberta d'Eivissa i Formentera  134 

Cursos a Menorca (UIMIR i altres) 323 

Activitat Assistents 

Divulgació 205 

VII Jornades Els Moviments Migratoris, un dels Reptes de l'Agenda 
2030: Les realitats africanes del segle XXI 60 

Una altra Europa és Possible 35 

Jornades al Parlament de les Illes Balears: Asil i refugi a la Unió 
Europea 

60 

Jornades de Portes Obertes 50 

 



 

 
 

 



Servei de Comunicació, Promoció i Imatge. Secció de 
comunicació interna, promoció i imatge 
 
La missió principal del Servei és comunicar. Aquest servei col·labora amb altres que 
també depenen del vicerector de Campus Digital i Transmèdia: l’Oficina Web —les 
nostres activitats tenen presència pública al web institucional i tenim cura de la imatge 
de la UIB al web— i el Servei de Recursos Audiovisuals —suport de la imatge.  

La secció de comunicació interna, promoció i imatge també té com a objectiu ser 
vehicle de la cultura corporativa com a eina d’informació operativa als membres de la 
institució, i ser l’instrument dels fonaments, desenvolupament, foment i assessorament 
de la imatge institucional en la seva presentació interna i projecció. 

Quant a les tasques de comunicació interna, hem reformulat el sistema d’enviament de 
missatges a la comunitat UIB, hem donat suport a les xarxes socials institucionals amb 
la creació del compte de Twitter Agenda i l'enviament, cada vegada més reduït, de 
correus electrònics. Hem actualitzat l’agenda de la UIB amb l’eina Symposium i hem 
reforçat la presència de la imatge corporativa a les diferents interfícies web i apps del 
Portal PAS-PDI i del portal d’alumnes. 

Actualment fem un projecte per estudiar com arriba la informació als diferents 
membres de la nostra comunitat, començant per l’alumnat, per introduir o actualitzar 
la manera com arriba la informació. Un resultat d’aquest projecte és la introducció 
d’informació a la pàgina d’inici d’Aula digital. 

Com que el nostre servei és transversal, amb una filosofia estructural quant a les tasques 
de disseny corporatiu, continuam fent feina per a la unificació d’estil en tot el referent 
a la institució donant suport tant a facultats com a departaments i serveis en les 
diferents actuacions que fan i en els diferents formats (papereria institucional, 
documentació interna, mercadotècnia, publicitat gràfica i audiovisual, perfil de 
Twitter…). 

Quant a l’àrea de promoció, ens encarregam de la cura de la presentació de la imatge 
en la seva projecció externa donant més visibilitat al marxandatge, en els diferents actes 
institucionals, i hem donat suport en totes les actuacions relatives a la celebració dels 
cinc segles i quaranta anys de la UIB. Hem fet una anàlisi per reprendre projectes com 
PromoUIB per aconseguir nous avantatges per als membres de la comunitat UIB a les 
diferents illes. 

  



Tasques de l’àrea de promoció i imatge 
 
1. Imatge 
 

Tipus d’activitat Descripció 

Disseny institucional 
Edició i distribució de logotips institucionals 

Estudi d’aplicació i edició de documents amb l’aplicació de la imatge 
institucional (diplomes, documentació de la PAU…) 

Material corporatiu gràfic 
(imprès i/o digital) 

Disseny i edició dels diferents elements: 

• Cartells 
• Fulls de mà 
• Díptics / tríptics 
• Opis 
• Cartells enrotllables / photocall 

Campanyes publicitàries 
específiques 

Anàlisi de la campanya 

Disseny i edició dels diferents elements 

Papereria i documentació 
administrativa interna 
(documents i formularis) 

Disseny i edició dels diferents elements (paper, sobres…) 

Edició dels documents seguint les pautes d’estil 

Revisió i normalització dels documents formularis 

Retolació i senyalització 
(adaptació i creació) 

Interior: 

• Disseny i edició de plaques, banderoles i vinils de portes per a la 
retolació 

Exterior: 

• Disseny i edició dels rètols dels caminals del campus 
• Disseny i edició dels rètosl dels noms de les facultats 

Interfície web (amb l’Oficina 
Web) 

Suport quant a la imatge i presentació de continguts 

Estudi d’actualització de la imatge i presentació de continguts dels 
portals institucionals 

Interfície d’apps i altres 
dispositius Estudi d’apps i adaptació als diferents mitjans 

Normalització de la 
documentació penjada al web 
institucional 

Revisió i normalització de la documentació penjada al web seguint 
les pautes d’estil 

Disseny de portades Disseny i edició de portades de documents digitals i impresos 

Maquetació de documents 
Maquetació dels documents seguint les pautes d’estil 

Realització de plantilles per a la maquetació de continguts digitals 
per a MOOC i material de Campus Digital 

Pàgines informatives Edició de pàgines informatives institucionals i les seves variants 



Formació 

Estudi i realització de cursos per a la comunitat de la UIB per 
mantenir la imatge institucional (documentació i presentacions) 

• Imatge institucional 
• Presentacions efectives 
• Introducció al disseny gràfic amb Indesign 

Suport a la realització de PDF editables 

Edició i recerca de recursos 
d’imatges 

Edició d’il·lustracions per a cartells 

Edició d’imatges per a la web 

 
2. Comunicació interna 
 

Tipus d’activitat Descripció 

Butlletins Gestió, desenvolupament i implementació de la informació 

Agenda 

Actualització de l’agenda de la UIB 

Implementació de la nova eina Symposium 

Edició del material adjunt (si escau) 

Edició dels elements de l’Agenda Jove 

Diari Actualització de la secció Notícies 

TV Edició de campanyes (vídeo i imatges) 

Xarxes socials 
Registre i control de les xarxes socials a la UIB 

Creació i manteniment del nou compte de Twitter@agendaUIB 

Presentacions institucionals 
Edició de presentacions institucionals 

Revisió de presentacions 

Ara interessa Apartat Ara interessa del web general 

 

3. Promoció 
 

Tipus d’activitat Descripció 

Mercadotècnic (disseny dels 
diferents elements: 
camisetes, tasses, quaderns, 
carpetes) 

• Institucional 
• Personalitzada per a facultats, serveis… 

Actualització i manteniment 
de les pàgines web 

• PromoUIB 
• DIRCOM 
• Logo UIB 

Programa PromoUIB 
• Captació d’empreses i entitats 
• Gestió i difusió de les oferets a la ocmunitat universitària 

 



Xifres de l’àrea de promoció i imatge 
 
Malgrat que la majoria d’encàrrecs es fan per UIBdigital, altres arriben encara per correu 
electrònic. Hem començat amb l’eina Jira per tenir un control de les demandes i afavorir 
el seguiment de tot el procés de realització. 
 
1.100 sol·licituds a UIBdigital 
 
Àrea d’imatge 
 

Tipus de disseny Total 

Cartells 350 

Fulls de mà 60 

Díptics / tríptics 20 

Opis 7 

Cartells enrotllables / photocall 15 

Carpetes 4 

Diplomes 5 models 

Il·lustracions 7 

Invitacions 24 

Marxandatge 18 

Pàgines verdes/blaves 21 

Suport web 63 

Senyalització 18 

Campanyes integrals 25 

Cobertes 2 

Pòsters i panells 15 

Papereria institucional, formularis i 
maquetacions 497 

Altres (cartel·les, identificadors de 
taula, indentificadors de solapa…) 

95 

 
Àrea de comunicació interna 
 

Tipus de comunicació Total 



Butlletins 542 

Pantalles de TV 470 

Agenda UIB (antiga i Symposium) 2029 

Twitters 1210 

 
Àrea de promoció 
 

Tipus Total 

Gestió promocionals 25 

Empreses de PromoUIB 98 
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Servei d’Estadística i Qualitat Universitària 

Principals activitats del SEQUA 

A continuació es defineixen i es descriuen les principals activitats dutes a terme pel 
SEQUA durant el curs acadèmic 2017-18, que tenen la missió de contribuir a facilitar el 
camí de la UIB cap a l’excel·lència i, de forma específica, a la millora contínua de la 
docència i la seva adaptació a l’EEES proporcionant als diferents grups d’interès 
l’assessorament, la formació, les dades, els indicadors, els informes i les eines més 
adients, com també el suport als títols oficials quant al seu disseny, implantació, 
avaluació, seguiment, modificació i acreditació. 

Programa VERIFICA  

El programa VERIFICA de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació 
(ANECA) avalua les propostes de plans d'estudis de títols dissenyats d'acord amb 
l'Espai Europeu d'Educació Superior. 

Des del SEQUA es dona suport i assessorament tècnic al professorat de la UIB a l’hora 
de dissenyar o modificar títols oficials de grau i doctorat per a la verificació o 
modificació del títol. 

Accions dutes a terme:  
• Assessorament i suport en l’elaboració de nous títols i les modificacions del 

grau. 
• Introducció a l’aplicació del Ministeri dels nous títols o les modificacions 

pertinents. 
• Elaboració i disseny de la documentació requerida. 
• Millora de la plantilla de la memòria de grau: millora de les instruccions i 

adaptació a la imatge institucional. 
• Nou imprès de sol·licitud de modificació. 
• Elaboració d’un nou procediment, incloent la coordinació amb la nova oficina 

OSD.  
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/487/487101_pe3_1-sequa-fluxograma-verificacio-
grau.pdf 
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/487/487102_pe3_2-sequa-fluxograma-modificacio-
grau.pdf 
 
Publicació a la pàgina web del SEQUA dels plans d’estudis verificats i publicació a la 
pestanya de resultats de cada un dels plans d’estudis verificats. 
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Relació dels plans d’estudis sotmesos a procés de verificació-modificació durant el curs 
acadèmic 2017-18:  
 

Estudis Procediment Estat 

Grau de Filosofia Segona modificació En procés 

Grau d’Infermeria Quarta modificació Verificat 29/06/2018 

Grau de Psicologia Primera modificació En procés  

Grau de Medicina Primera modificació En procés 

Grau d’Educació Social Segona modificació En procés 

Grau de Direcció Hotelera Alta Verificat 02/07/2018 

Grau de Geografia Segona modificació En procés 

Grau de Protocol i Organització 
d’Esdeveniments Primera modificació Verificat 26/03/2018 

Grau de Turisme Quarta modificació Verificat 26/03/2018 

Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i 
Automàtica 

Segona modificació Verificat 04/06/2018 

Grau d’Enginyeria Informàtica Tercera modificació En procés 

Grau d’Enginyeria Telemàtica Tercera modificació  En procés 

Grau de Matemàtiques Tercera modificació Verificat 03/01/2018 

Programa ACREDITA  

El SEQUA és el coordinador del programa de la renovació de l’acreditació de les 
titulacions oficials de la UIB (http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/). La seva 
funció principal és donar suport tècnic i assessorament als responsables acadèmics en 
totes les fases: autoavaluació, visita externa i avaluació final, amb l’objectiu d’obtenir 
un informe favorable. 
 
Resultats de l’acreditació del curs acadèmic 2017-18: 
 

Estudis Fase Estat 

Màster U. en Economia del Turisme: 
Monitoratge i Avaluació  

Acabat Acreditat 10/07/2018 
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Màster U. en Llengua i Literatura 
Catalanes: Coneixement i Anàlisi Crítica 
del Patrimoni Immaterial 

Acabat Acreditat 10/07/2018 

Màster U. en Psicologia General 
Sanitària 

Pendent IFA En procés 

Màster U. en Ecologia Marina Pendent IFA En procés 

Màster U. en Enginyeria Agronòmica Autoavaluació En procés 

Màster U. en Enginyeria Industrial  Autoavaluació En procés 

Màster U. en Formació del Professorat Autoavaluació En procés 

Màster U. en Gestió de Recursos 
Humans. Intervenció Psicològica i 
Pedagògica 

Autoavaluació En procés 

Màster U. en Polítiques d'Igualtat i 
Prevenció de la Violència de Gènere 

Autoavaluació En procés 

Màster U. en Llengües i Literatures 
Modernes 

Autoavaluació En procés 

Màster U. en Salut Laboral (Prevenció 
de Riscs Laborals) 

Autoavaluació En procés 

Màster U. en Patrimoni Cultural: 
Investigació i Gestió 

Autoavaluació En procés 

Seguiment i avaluació de les titulacions oficials  

El SEQUA ha dut a terme la tasca d’assessorament i de suport tècnic a totes les 
titulacions oficials de grau i de màster amb l’objectiu de fer-ne el seguiment anual. En 
aquest sentit s’han elaborat dossiers d’indicadors, s’han realitzat diferents tipus 
d’enquestes, s’han elaborat els pre-IAS (informes anuals de seguiment i avaluació 
preemplenats), s’han tramitat els IAS de les titulacions amb seguiment extern, s’ha 
donat suport a les al·legacions als informes de seguiment extern, etc. 
 
Com a novetats s’han incorporat a les activitats de seguiment els programes de 
doctorat, s’ha establert un nou sistema de planificació de les accions de millora, amb 
una nova eina (pla de millora) que és únic, complet, dinàmic, viu, sistemàtic i 
transparent. 
 
Resultats de l’activitat de seguiment del curs acadèmic 2017-18: 
 

 Àmbit Nre. 
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Pre-IAS (informes anuals de seguiment i avaluació preemplenats) 

Grau 34 

Màster 29 

Doctorat 24 

IAS (informes anuals de seguiment i avaluació) 

Grau 34 

Màster 26 

Doctorat 11 

Seguiment extern 

Grau 6 

Màster 8 

Doctorat 6 

Informe global de seguiment i pla de millores de les titulacions oficials 
de la UIB 

UIB 1 

Pla de millores 

Grau 30 

Màster 24 

Doctorat 1 

Suport a la Gerència  

En el nou marc legal, la legislació vigent determina una nova forma de gestió de les 
administracions públiques en què la carrera professional va lligada a una avaluació de 
l’acompliment. És, doncs, a partir d'aquí, que la UIB va considerar convenient iniciar el 
desenvolupament d’una experiència pilot de gestió per objectius que facilitàs el canvi 
cultural que l'Administració proposa. L'experimentació de la implantació d'aquest 
sistema, amb totes les dificultats que comporta, ha suposat per al SEQUA, i per a tota 
la comunitat universitària (administració i serveis) un aprenentatge de canvi 
institucional i de formes de gestionar que mai abans no havia tingut lloc a la UIB.  

El SEQUA, juntament amb la Gerència, inicia aquest procés d'avaluació amb la creació 
de les eines i la formació necessària per promoure el coneixement, assimilació i assaig 
de les metodologies de l’avaluació de l'acompliment.  Durant aquest any el SEQUA ha 
desenvolupat les tasques següents: seguiment del procés, disseny i desenvolupament 
d'accions formatives, disseny i elaboració dels diferents models d’informes i 
documents, assessorament als agents intervinents, revisió tècnica i elaboració dels 
informes de revisió tècnica dels diferents documents generats al llarg del procés. A més, 
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el nostre servei ha fet d'intermediari entre els serveis/unitats i la CARHU, que és la 
comissió encarregada de l'aprovació de tota la documentació del procés d'avaluació. 

- Dades i indicadors del procés d'avaluació per objectius 
 

- Formació impartida 
• Al PAS en general 
• Als caps o responsables dels serveis/unitats 

 
- Eines elaborades 
• Document 2. Planificació dels objectius anuals. Annexos I i II per al 

seguiment individual i grupal (respectivament). 
• IRT 3. Informe de revisió tècnica de la planificació dels objectius anuals. 
• Document 4.A i 4B. Seguiment dels objectius individual i grupal 

(respectivament). 
• Document 5. Primer informe de seguiment de la planificació i execució dels 

objectius. 
• IRT 6. Informe de revisió tècnica i recomanació a la CARHU. 

 
- Documentació elaborada 
• Instruccions 
• Glossari 
• Preguntes freqüents 

 
En el procés d'avaluació hi han participat 45 serveis o unitats. A les taules següents 
en presentam alguns dels indicadors: 
 
FORMACIÓ 

Cursos de formació  Nombre d'hores Persones formades 

6 54 560* 

*Nombre aproximat 

 
DOCUMENTACIÓ  

Documents de consulta 

3 

 
 
FASE DE PLANIFICACIÓ 
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DOCUMENT 2 
(revisats) 

Informes de revisió 
tècnica. IRT3 
(elaborats) 

DOCUMENT 4A. 
Persones (elaborats) 

DOCUMENT 4B. 
Objectius (elaborats) 

45 45 584 312 

 
FASE D'EXECUCIÓ I SEGUIMENT* 

Serveis/unitats que han lliurat 
la documentació  

DOCUMENT 4.A i 4B 
(revisats) 

DOCUMENT 5 (revisats) 

36 27 27 

80% (sobre el total de 45) 75% (sobre el total de 36) 75% (sobre el total de 36) 

 
DOCUMENT 4A 

(revisats) 
DOCUMENT 4B 

(revisats) 
DOCUMENT 5 

(revisats) 
Informes de revisió 

tècnica (IRT6) 

XX 36 36 26 
* En data 18/06/2018. 

 
ASSESSORAMENT ALS SERVEIS/UNITATS 

PER CORREU ELECTRÒNIC 
ASSESSORAMENT FORA 

DEL SEQUA 
ASSESSORAMENT AL SEQUA 

50 30 15 

Aplicació del qüestionari d’opinió dels alumnes sobre la tasca docent del 
professorat  

Per dur a terme l’avaluació docent s’utilitzen com a fonts de recollida d’informació 
(entre altres) les opinions dels alumnes, mitjançant un qüestionari d’opinió dels 
alumnes sobre la tasca docent del professorat. 
 
El professorat, mitjançant UIBdigital, pot consultar la planificació prevista per a 
l’aplicació dels qüestionaris d’opinió dels alumnes sobre la tasca docent del professorat. 
A més, es poden consultar els informes d’opinió de l’alumnat sobre la tasca docent i 
llegir els comentaris qualitatius que han realitzat els enquestats. 
 
Els qüestionaris s’apliquen semestralment mitjançant UIBdigital. Els terminis fixats per 
al curs 2017-18 al grau són els següents: 
 
Primer semestre: de l’11 de desembre de 2017 al 9 de gener de 2018 
Segon semestre: del 2 al 30 de maig de 2018 
 
En el cas dels màsters els períodes en què s'aplicaran seran els que ens hagi comunicat 
el director / la directora del màster. 
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Població mínima per a l’aplicació del qüestionari: en el cas de grau, només s’aplicaran 
els qüestionaris als grups assignatura que tinguin un mínim de quatre alumnes 
matriculats. En el cas de màster, el mínim és de dos alumnes matriculats. 
 
Com a resultat del procés de recollida d’opinió de l’alumnat amb el seu programa 
formatiu, s’ha generat un informe per cada assignatura i grup al qual els professors, 
mitjançant UIBdigital, poden accedir. També s’han generat uns informes per 
departaments, facultats/escola i màsters, que s’han enviat als seus responsables. 
 
Resum de la participació dels alumnes el curs acadèmic 2017-18. 
 

Curs 2017-18 
Nombre 
d’enquestes totals 

Enquestes 
contestades 

Percentatge de 
participació 

Primer semestre, grau 77.223 18.048 23,37 

Primer semestre, màster 7.772 2.036 26,20 

Segon semestre, grau 76.824 11.088 14,43 

Segon semestre, màster 6.524 413 6,33 

Certificacions de les avaluacions de la tasca docent  

El docent interessat pot demanar al SEQUA mitjançant UIBdigital l’emissió del certificat 
dels resultats obtinguts en l’aplicació dels qüestionaris de satisfacció de l’alumnat a les 
assignatures i als grups del seu interès. 

El curs acadèmic 2017-18, s’han emès 140 certificats. 
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Enquestes realitzades pel SEQUA  

  Nre. d’enquestes  

Enquesta Àmbit Obtingudes Possibles 
% de 

participació 
Enquesta de perfil i satisfacció de 
l’alumnat de nou ingrés als estudis de 
grau 

Grau 1.229 2.983 41,2% 

Enquesta de satisfacció de l’alumnat 
amb el seu programa formatiu 

Grau 2.940 11.359 25,9% 

Màster 446 1.317 33,9% 

Doctorat 268 836 32,1% 

Enquesta de satisfacció i de detecció de 
necessitats del professorat 

Grau 947 2.285* 41,4% 

Màster 439 816* 53,8% 

Enquesta de satisfacció dels directors 
de tesis doctorals 

Doctorat 
Aplicada per primera vegada. En fase 
d’aplicació en les dates d’elaboració 

d’aquesta memòria 

Enquesta de satisfacció i de detecció de 
necessitats del personal d’administració 
i serveis que dona suport a les 
titulacions oficials 

Grau 110 237** 46,4% 

Màster 17 22 77,3% 

Doctorat 17 22 77,3% 
* El nombre de respostes possibles pot ser superior al nombre de professors perquè, si un PDI imparteix 
docència en més d’una titulació, podrà respondre a tantes enquestes com titulacions a les quals 
imparteixi docència. 

** El nombre de respostes possibles pot ser superior al nombre de personal d’administració i serveis (PAS) 
assignat al suport a les titulacions oficials perquè, si un PAS es troba en uns serveis administratius que 
donen suport a més d’un centre, podrà respondre a tantes enquestes com centres als quals doni suport. 



 

 

Servei de Prevenció 
 
El Servei de Prevenció es va crear l’any 1999 en compliment de la Llei 31/1995, de 
prevenció de riscs laborals, i assumeix les quatre especialitats preventives: medicina del 
treball, seguretat, higiene i ergonomia i psicosociologia. El Servei depèn actualment del 
Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable. Durant el curs acadèmic 
2017-18 s’han fet les activitats següents, seguint la planificació aprovada pel Comitè de 
Seguretat i Salut: 
 

1. Unitat tècnica 
 
S’ha contractat una tècnica superior en Ergonomia i Psicosociologia, a mitja jornada. 
D’aquesta forma la unitat tècnica queda integrada per dos tècnics superiors, una tècnica 
especialista i un tècnic intermedi, els quals han fet les activitats següents: 
 
Avaluacions generals de riscs laborals: s’ha avaluat el Departament de Química i s’ha 
revisat l’avaluació dels transportistes. 
 
Formació i informació: s’han impartit els cursos de teletreball, de bioseguretat, 
d’instal·lacions radioactives, d’educació de la veu, de primers auxilis, de txi-kung (treball 
energètic per millorar la salut), de control d’accés de vehicles a la rampa de l’edifici G. 
M. de Jovellanos, el curs bàsic de prevenció de riscs laborals, el curs pràctic d’extinció 
d’incendis, el curs «Professor/a, cuida’t a la feina» i el mòdul de prevenció del curs de 
manipulació d’animals. També s’han tutelat les pràctiques i el treball final d’un alumne 
del Màster en Salut Laboral. 
 
Activitats de seguretat: s’ha fet la revisió anual dels gasos tècnics. S’han gestionat els 
residus químics i sanitaris dels laboratoris. S’han instal·lat escales i baranes a l’edifici 
Guillem Colom Casasnovas per a la neteja segura de finestres. S’ha certificat la seguretat 
de les premses del laboratori d’Enginyeria amb un organisme de control. S’ha elaborat 
el pla d’autoprotecció de l’activitat Finifesta i s’ha revisat el pla de l’edifici Anselm 
Turmeda, i ambdós s’han notificat a la Direcció General d’Emergències. S’ha actualitzat 
el pla d’emergència de l’activitat Ciència per a Tothom. S’han fet simulacres en vuit 
edificis i pràctiques d’alarmes en tres edificis. S’han revisat els transmissors telefònics 
de les centrals d’incendis. S’han revisat i equipat els armaris d’intervenció dels edificis. 
S’han fet dues xerrades de seguretat i primers auxilis per a l’alumnat voluntari 
organitzador de la Finifesta. S’ha redactat una instrucció tècnica per controlar la pujada 
de vehicles a la rampa de l’edifici G. M. de Jovellanos. 
 
Activitats d’higiene: s’ha mesurat la contaminació química ambiental als laboratoris 
d’Anatomia i al laboratori QI-114. S’ha mesurat la ventilació i renovació d’aire en 
diversos laboratoris. S’ha fet la revisió anual del cabal de les vitrines de gasos. S’han 



 

 

canviat els filtres dels armaris de seguretat química. S’ha fet un estudi d’ultrasons dels 
sonicadors. Bioseguretat: s’han fet dues reunions del Comitè de Bioseguretat i s’han fet 
tràmits amb la Comissió Nacional de Bioseguretat per a l’autorització de dues 
instal·lacions. S’han revisat les cabines de bioseguretat. 
 
Activitats d’ergonomia: s’han fet diverses avaluacions ergonòmiques de pantalles de 
visualització de dades. S’han fet avaluacions de confort tèrmic. S’ha tramitat la dotació 
de material ergonòmic: cadires, auriculars, monitors, etc.  
 
Activitats de psicosociologia: s’ha elaborat un procediment de riscs psicosocials i una 
planificació, que ha estat aprovada pel Comitè de Seguretat i Salut. S’ha realitzat 
l’avaluació de riscs psicosocials del Servei de Biblioteca i Documentació i del CTI.  
 
Activitats de gestió: s’han fet tres reunions del Comitè de Seguretat i Salut. S’ha elaborat 
un procediment de benvinguda de nou personal. S’ha continuat fent la coordinació 
preventiva amb empreses externes i empreses derivades. S’ha elaborat el nou Pla de 
prevenció de la UIB 2018-2021. S’han revisat i posat senyals de seguretat i 
d’emergències. 
 
La sinistralitat laboral de la UIB durant l’any 2017 ha estat de 4 accidents laborals amb 
baixa (212 dies d’incapacitat), 7 accidents in itinere amb baixa (219 dies d’incapacitat) i 
25 incidents sense baixa. S’han elaborat els corresponents informes d’accident/incident 
amb propostes de millora. 
 
2. Unitat mèdica 
 
La unitat mèdica està formada per dues metgesses del Treball i una infermera del 
Treball. 
 
2.1. Vigilància de la salut 

 
a. Reconeixements mèdics: 
 
Mitjançant convocatòria formal a la direcció de cada departament o servei, s’han 
realitzat els reconeixements mèdics següents: 
 
• PDI del Departament d’Economia Aplicada. 
• PAS dels serveis següents: 
o Servei Lingüístic. 
o CTI. 
o Servei de Biblioteca i Documentació. 

• PDI i PAS de nova contractació. 



 

 

• Personal amb risc de radiacions ionitzants. 
• Personal nou contractat durant l’any 2017. 
 

Reconeixements mèdics  

Reconeixements inicials 
Reconeixements periòdics 
Reconeixements de retorn a la feina 

74 
134 

2 
Total reconeixements* 210 

* El 100 per cent del personal reconegut ha estat considerat apte per al seu lloc de 
treball. 
 
b. Accidents de treball: 
 
S’inclouen els accidents amb baixa i sense baixa del personal propi de la 
UIB  

30 
 

 
c. Malalties professionals: 
 

Recaiguda per malaltia professional 0 

 
d. Promoció de la salut: 
 
Campanya de vacunació antigripal 110 

Vacunacions: 22 

• Tètanus-diftèria 5 

• Antial·lèrgiques 5 

• Febre tifoide 3 

• Hepatitis A i hepatitis B 9 

Tractament de deshabituació tabàquica 2 

 
e. Gestió i prevenció interdisciplinària: 
 
• Informes medicolaborals dels treballadors.  
• Seguiment de casos per problemes de salut en relació amb el treball: 28. 
• Assessorament per a viatges a l’estranger per causa laboral. 
• Supervisió i dotació de les farmacioles dels departaments i serveis. 



 

 

• Informes col·lectius dels resultats de la vigilància de la salut amb criteris 
epidemiològics. 

• Seguiment de treballadors especialment sensibles. 
• Investigació de baixes per problemes de salut i la seva possible relació amb el treball. 
• Informes per risc al treball durant l’embaràs. 
• Aplicació del protocol per risc durant l’embaràs: 1 cas. 
 
f. Formació: 
 
• Curs de primers auxilis. 
• Classes de Medicina del Treball al Màster de Salut Laboral. 
 
g. Col·laboració amb altres serveis de la UIB (Sindicatura de Greuges, Oficina 
Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials, etc.) 
 
2.2. Consulta i assistència sanitària 
 

Personal propi de la UIB  

Consultes 2.745 

Altres activitats sanitàries (cures, injectables, etc.)  250 

Consultes d’infermeria 13 

Proves complementàries (ECG, control de la tensió arterial, 
audiometries, etc.) 

140 

Seguiment per problemes de salut al treball 28 

Informes de salut o certificats mèdics 323 

Tramitacions d’altes i baixes per IT de MUFACE 80 

Atencions d’urgència 26 

Desplaçaments per urgència 9 

Total  3.614 

 

Estudiants i personal no propi de la UIB  

Consultes 331 

Atenció per urgències, cures, injectables, etc. 59 

Total  390 

 



 

 

Enllaç a la pàgina web: http://prevencio.uib.cat  
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Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció 
(SSIGT) 

El SSIGT té com a missió donar suport en l'ús de les tecnologies de la informació 
geogràfica a la comunitat universitària per a la millora de la qualitat docent i 
investigadora, així com fomentar la transferència dels resultats de les activitats de 
recerca, desenvolupament i innovació en temàtica geogràfica i mediambiental que es 
desenvolupin a la UIB i contribuir al foment de la sostenibilitat ambiental i social de les 
Balears. Les principals activitats desenvolupades han estat les següents:  

• Activitats de suport a la recerca, docència i la gestió: 
o Assistències tècniques: elaboració de cartografia, subministrament i anàlisi de 

dades geogràfiques, etc., per al suport de les tasques docents, investigadores i 
de gestió de la comunitat universitària (vegeu indicadors a la taula 1). 

o Desenvolupament de projectes institucionals: (a) Disseny i desenvolupament de 
l’aplicació SIGUIB per a la gestió d’espais de la UIB. El projecte es realitza sota 
la supervisió del Vicerectorat d’Infraestructures i Medi Ambient i amb el suport 
del CTI (vegeu-ne els indicadors a la taula 2). (b) CartoSSIG. Recurs didàctic i 
científic per donar accés a informació geogràfica a la comunitat universitària. 
Càrrega massiva d’informació geogràfica de diferents temàtiques. 

• Participació en projectes competitius R+D 
o Efecto de una dieta mediterrània hipocalòrica y promoción de la actividad física 

en prevención de diabetes tipo 2 en personas con síndrome metabólico. 
PREDIMED+DM: FSIB. IUNICS. Hospital Universitari Son Espases. PI14/00853. 
2014-17. IP: Dra. Dora Romaguera. 

o Estudio de la oscilación del Mediterráneo Occidental (WeMO) y su influencia 
sobre la variabilidad pluviométrica y la actividad tormentosa en el Mar Balear. 
VARPLUV. MINECO. IP: Dr. Miquel Grimalt Gelabert. 2015-17. 

o Conectividad funcional hidro-sedimentaria en cuencas mediterráneas: 
escenarios de cambio global. Reptes de la Societat. MINECO. cgl2017-88200-R. 
IP: Dr. Joan Estrany. 

o Trigger buffers for inundation events. TRIBUTE. 
ECHO/SUB/2016/742480/PREV08. UE. IP: Dr. Joan Estrany 

o Collection of data and information in Balearic Islands on biology of vectors and 
potential vectors of Xylella fastidiosa. GP/efsa/alpha/2017/01. IP: Dr. Miguel Á. 
Miranda.  

o AAEE002/17 Ecologia de la serp blanca (Rhinechis scalaris) i la serp de ferradura 
(Hemorrhois hippocrepis) a les Illes Balears: Fonaments per al control 
demogràfic, 2017-18. IP: Samuel Piña Fernández. Accions Especials de Recerca, 



 

 

2 

Desenvolupament Tecnològic i Innovació del Govern de les Illes Balears. 
Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació. 
Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia. Govern de les Illes Balears. 

• Participació en contractes de recerca i transferència 
o BIOBAL: Creación de un portal web sobre Biodiversidad de las Islas Baleares 

como herramienta para el desarrollo del turismo de la naturaleza, 2017-2020. 
IP: Samuel Piña Fernández. Conveni amb institució pública o privada. Red 
Eléctrica Española. Proyecto. 

o SmartSensPort. Implantación y explotación de sensores. Puertos de Baleares. IP: 
Dr. Bartomeu Alorda. 2016-17. 

o PO 94.17 Desarrollo e implantación de un software de alerta en zonas 
potencialmente críticas por la presencia de praderas de Posidonia en la zona II 
de los puertos de la APB. 2018-2020. IP: Nona Sheila Agawin, Gabriel Oliver 
Codina. Contracte de recerca. Autoritat Portuària de les Balears. Contracte 
d’explotació d’enquesta de mobilitat. 

 

Tipus de servei Nre. d'actuacions Tipus de servei Nre. d'actuacions 

Lloguer d'equipaments 
(GPS) 

76  
dies 

Activitats formatives 3 

Subministrament de 
dades geogràfiques 

249  
(PDI i alumnes) 

Sol·licitud de 
projectes R+D 

4 

Creació i manteniment 
de visors cartogràfics 

15 
Activitats de difusió i 
transferència 

8 

Taula 1. Prestació de serveis 

 

Gràfic 1. Indicadors del SIGUIB  

Enllaços a la pàgina web 

• http://ssigt.uib.es 
• http://gitmot.uib.es 



 

 

 

Servei Lingüístic 
 
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears consta de tres grans àrees i 
orgànicament depèn del Rector. Té presència a la Xarxa Vives d’Universitats (XVU), a 
l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i al TERMCAT. 
 
Com a fet destacable, el Servei Lingüístic participa activament en l’avaluació de 
l’acompliment, fet que ja ha suposat millores importants en el camí de la gestió per 
processos i en el de l’Administració electrònica, entre d’altres. 
 

Àrea de planificació lingüística  
 
Vetlla per l’ús i la qualitat lingüístics de la comunitat universitària, planifica cursos i 
garanteix l’acreditació lingüística d’acord amb el que regula el Marc europeu comú de 
referència per a les llengües (MECR). Activitats destacades del curs 2017-18: 
 
● Cursos de llengua catalana: s’han dut a terme, el primer semestre, un curs de nivell 
A1, un de nivell B1 i un de nivell C1 i, el segon semestre, un de nivell A2, un de nivell B2, 
i un de nivell C2. També s’ha fet un curs de C1 de 80 hores específic per al PAS dins el 
Pla de formació. En aquests cursos, adaptats al MECR, s’atorga un certificat homologat 
per la Conselleria d’Educació i Universitat (a partir del nivell A2). També s’han tornat a 
oferir dos cursos de nivell A1 per a mobilitat, un el primer semestre i l’altre el segon, 
específics per als alumnes de programes d’intercanvi de fora del domini lingüístic 
(ERASMUS, SICUE, acords bilaterals, etc.). El nombre total de matriculats als diferents 
cursos de català del curs 2017-18 és de 134 alumnes. 
 
● Acreditacions en llengua catalana: s’han ofert tres convocatòries de proves lliures: 
una al setembre, del nivell C1; una altra al març, també del nivell C1; i, finalment, una 
darrera convocatòria al juny, del nivell B2. Aquestes convocatòries són obertes a tota la 
comunitat universitària i al conjunt de la societat. El nombre de matriculats per a la 
prova lliure de català C1 de setembre de 2017 va ser de 40 alumnes. Pel que fa a la prova 
lliure de català C1 de març de 2018, el nombre de matriculats va ser de 49 alumnes. 
Finalment, a la prova lliure de català B2 del mes de juny, els matriculats eren 50 
alumnes. 
 
● Acreditacions en línia CertiUni-BULATS (anglès): durant el curs acadèmic 2017-18 se 
n’han dut a terme sis convocatòries, als mesos d’octubre, novembre, febrer, març, maig 
i juny. El calendari s’ha plantejat per facilitar l’acreditació del requisit lingüístic per 
sol·licitar places de mobilitat i també per complir el requisit de coneixement d’idioma 
dels estudis de grau.  
 



 

 

● Traducció de guies docents del català al castellà a partir de les sol·licituds dels 
alumnes que necessiten convalidar assignatures cursades a la UIB en altres universitats 
de l’Estat: des de l’1 de setembre de 2017 fins al 25 de juny de 2018 s’han traduït 365 
programes i guies.  
 
● Assessorament en matèria d’equivalències entre diversos estudis i títols, tant de 
català com d’idiomes.  
 
● Correcció i traducció a l’anglès de documents institucionals. Amb la incorporació d’un 
tècnic en llengua anglesa, es duu a terme la traducció i correcció de documents 
institucionals en anglès, la traducció i correcció de la pàgina web de la UIB 
(principalment continguts dels graus, màsters i doctorats), o la traducció d’una eina de 
continguts d’UIBdigital. 
 
● Correcció i traducció en diferents idiomes. En el marc de les competències que el SL 
té assignades, hi figura proporcionar eines de traducció i correcció 
cientificoinstitucionals. És un servei exclusiu per als membres de la comunitat 
universitària. Es corregeixen i tradueixen documents de recerca dels professors que 
s’hagin de publicar a l’exterior. Durant aquest curs s’ha incorporat a UIBdigital les 
sol·licituds de correcció o traducció en idiomes moderns i, ja a final del mes d’abril, per 
donar suport també als diferents serveis de la UIB, s’ha incorporat la sol·licitud de 
correcció o traducció d’escrits en idiomes diferents del català. El SL ha gestionat més 
de 141 traduccions o correccions, majoritàriament en llengua anglesa. 
 
Àrea de llengua catalana  
 
Es proporciona assessorament de llengua general (àrea de correcció), onomàstic 
(Gabinet d’Onomàstica) i terminològic (Gabinet de Terminologia); pel que fa a aquests 
darrers, és un servei obert a tota la societat. 
 
● L’àrea de correcció s’ha encarregat, com cada any, de supervisar lingüísticament els 
documents que li han arribat des de qualsevol punt de l’Administració universitària. 
Com cada any, se subratlla la bona coordinació amb Secretaria General per unificar 
criteris pel que fa a llenguatge administratiu. S’ha continuat coordinant els correctors 
externs, per a les feines llargues o urgents que no s’han pogut assumir al Servei. 
Aquestes feines han provingut, sobretot, d’Edicions UIB, i també hi ha, com sempre, els 
anuaris de l’Educació i l’envelliment. Com a conseqüència de la publicació de la nova 
Ortografia catalana (OIEC) i de la Gramàtica de la llengua catalana, el mes de febrer ja 
s’havia publicat una nova versió del document en línia Per als correctors del Servei 
Lingüístic amb les modificacions de la GIEC i l’OIEC incorporades. Una membre del 
Servei va assistir el juny de 2017 a l’acte de reconeixement a Carles Duarte, referent de 
la modernització del llenguatge administratiu català i de les altres llengües de l’Estat, 



 

 

que li va fer l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Una membre de l’àrea forma 
part de la CGQ del Servei i l’altra membre, de la Comissió de Política Lingüística de la 
UIB per delegació de la directora del Servei.  
 
● Toponímia i antroponímia: el Gabinet d’Onomàstica ha atès 89 consultes 
antroponímiques i toponímiques, en concret, 57 de toponímia i 32 d’antroponímia. 
D’aquí s’ha derivat la tramitació, en col·laboració amb la Comissió Tècnica 
d’Assessorament Lingüístic del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, 
de 5 informes toponímics. Durant aquest any acadèmic, el Gabinet ha organitzat el 
Seminari d’Onomàstica, que ha tingut lloc el dia 6 d’octubre de 2017 i en què els 
conferenciants han informat dels darrers estudis i actualitzacions en onomàstica. 
Posteriorment, el Gabinet ha coordinat l’edició digital de les conferències del Seminari. 
El Gabinet d’Onomàstica, en col·laboració amb el Departament de Geografia i el 
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, també organitza la XXVIII 
Jornada d’Antroponímia i Toponímia, prevista per al dia 5 d’octubre de 2018, a Costa 
Nord (Valldemossa). Així mateix, i per iniciativa de la Comissió de Toponímia de les 
Illes Balears, de la qual el Servei Lingüístic forma part, des del Gabinet d’Onomàstica es 
revisen en primera instància, i amb l’ajuda d’un becari de col·laboració per a aquesta 
tasca, les llistes toponímiques que formaran el Nomenclàtor georeferenciat de les Illes 
Balears. 
 
● Terminologia: el Gabinet de Terminologia ha atès aproximadament 107 consultes 
terminològiques puntuals de diversos àmbits d’especialitat. Les consultes provenen 
sobretot de la UIB, dels ajuntaments i del Govern. Ha revisat 8 vocabularis de l’Institut 
d’Estudis Baleàrics, de l’àmbit esportiu, amb una mitjana de 200 termes cada un, 
termes en català, castellà i anglès i definicions en català. Ha continuat participant en el 
Grup de Treball de Terminologia i Nomenclatura de la XVU, pel que fa a la Nomenclatura 
multilingüe de la gestió universitària, a través del traductor d’anglès del SL, i també en 
l’ABCD de la UIB de la DIRCOM. 
 

Àrea d’idiomes moderns 
 
● Cursos d’idiomes moderns: durant el curs 2017-18, el Servei Lingüístic ha ofert cursos 
d’alemany i anglès. Pel que fa a l’alemany, s’han dut a terme cursos de 120 hores dels 
nivells A1 (2 grups), A2 i B1 i, a més d’aquests cursos anuals, s’ha fet un curs de nivell 
A1.2 de 60 hores el primer semestre. El total d’alumnes matriculats d’alemany és de 45. 
Pel que fa a l’anglès, s’han ofert cursos anuals de 120 hores dels nivells A2 (4 
matriculats), B1 (dos grups, amb 17 i 18 matriculats), B2 (dos grups, amb 28 i 13 
matriculats) i C1 (16 matriculats). El total d’alumnes matriculats d’anglès ha estat de 
96. De francès no hi ha hagut cursos, atès que es va jubilar la professora. 
 



 

 

● Com cada any, s’ofereixen, a més, exàmens lliures d’alemany (A1, A2 i B1), d’anglès 
(A2, B1 i B2) i de francès (B1) al mes de juliol. El nombre de matriculats dels exàmens 
lliures en el cas dels diferents nivells d’alemany és de 3 alumnes, i en el cas de l’anglès 
és de 28 alumnes. Així mateix, i com a resposta a la petició del Servei de Relacions 
Internacionals, es va dur a terme un examen lliure de francès B1 i B2, amb un total de 5 
alumnes matriculats. 
 

Pla de formació 
 
El Servei Lingüístic ha participat en els següents cursos d’idiomes per al PAS: curs 
d’anglès A2.1, de 60 hores; curs d’anglès A2.2, de 60 hores; curs d’anglès B1.1, de 60 
hores; i curs d’anglès B1.2, de 60 hores, a més d’una prova d’anglès o certificat de nivell 
o acreditació reconeguda per al PAS i el PDI. 
 
 



 

Servei de Recursos Audiovisuals (SRAV) 

Produccions i enregistraments 
S’han realitzat 90 produccions audiovisuals i 35 enregistraments d’actes diversos 
(congressos, jornades, conferències..., i actes institucionals).  
 
Videoconferència 
 
Control i manteniment de les 30 aules de videoconferència de què disposa la UIB a 
Palma, Menorca i Eivissa. 
El nombre total d’hores en què s’han utilitzat les aules de videoconferència ha estat de 
5.664 hores, més 4.114 hores en mode local a les aules de videoconferència. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Comandes i préstecs 
 
S’han fet 13 sol·licituds de feina per UIBdigital i 180 préstecs de material audiovisual 
divers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tipus de videoconferència Hores 

Curs acadèmic ext. 4.229 h 

Activitats diverses  887 h 

Postgrau/doctorat/màster 548 h 

Videoconferència sense connexió (local) 4.144 h 

Tipus de material Dies de préstec 

Altaveus 60 

Megafonia  20 

Videoprojector 40 

Micròfon sense fil 20 

Peu de micròfon 10 

Pantalla de projecció 10 



 

Arxiu d’imatges / servidor de vídeo 
 
S’han processat, catalogat i arxivat 120 arxius audiovisuals i s’han fet 12 emissions en 
directe. 
 
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 Son Lledó, Mateu 
Orfila i Rotger, Guillem Cifre de Colonya, Gaspar Melchor de Jovellanos, Arxiduc Lluís 
Salvador, Antoni Maria Alcover i Sureda, Ca n’Oleo, Sa Riera i les seus universitàries de 
Menorca i Eivissa-Formentera. 
 
Convenis 
 
Conveni marc de col·laboració per al desenvolupament de continguts audiovisuals i 
projectes multimèdia compartits entre 33 universitats espanyoles i conveni específic de 
col·laboració per a la coproducció del projecte Universitat sostenible. 

Acord de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitat i la Universitat de les 
Illes Balears perquè els alumnes del centre educatiu IES Juníper Serra puguin 
desenvolupar les pràctiques formatives al Servei de Recursos Audiovisuals de la UIB. 

 



 

Serveis Cientificotècnics 

Incorporació d’equips nous 

Autosampler ULTRA-xr de la marca Markes. 
 
Sonda Nanoflex per acoblar el Nano HPLC a l’espectròmetre de masses Q Exactive. 

Participació en activitats docents 

• Grau de Bioquímica 
o Assignatura: Bioètica i Qualitat als Laboratoris de Biociències 

- Comitès d’ètica i legislació. Les tres R i el benestar animal 
- Com s’ha de sol·licitar l’autorització d’estudis amb animals 

o Assignatura: Laboratori Integrat I 
- Classes pràctiques de microscòpia electrònica 
- Classes pràctiques de ressonància magnètica nuclear 

• Grau de Biologia 
o Assignatura: Bioquímica de les Membranes i Bioenergètica 

- Classes pràctiques de tècniques de calorimetria 
- Classes pràctiques de microscòpia de forces atòmiques 

o Assignatura: Citologia i Histologia 
- Classes pràctiques de microscòpia electrònica 

• Grau de Química 
o Assignatura: Determinació Estructural 

- Classes pràctiques de tècniques de difracció de raigs X 
- Classes pràctiques d’assaigs mecànics 
- Classes pràctiques de ressonància magnètica nuclear 

• Màster en Ciència i Tecnologia Química 
o Assignatura: Tècniques d'Anàlisi dels Aliments 
o Assignatura: Tècniques de Cromatografia Líquida i de Gasos 
o Assignatura: Caracterització Estructural i Microestructural de Materials 
o Assignatura: Ressonància Magnètica Nuclear Avançada 

• Màster en Física Avançada i Matemàtica Aplicada 
o Assignatura: Caracterització Estructural i Microestructural de Materials 

 

Seminaris i cursos impartits a la UIB 



 

• Cursos 
o Curs de formació de personal investigador usuari d'animals d'experimentació. 

Funcions C i D 
o VI Curs de Protecció Radiològica 

• Seminaris 
o Espectroscòpia d’emissió atòmica 
o Espectrometria de masses amb plasma acoblat inductivament 
o Espectroscòpia d’absorció atòmica 
o Espectroscòpia UV-visible 
o Cromatografia iònica 
o Cromatografia de gasos 
o Difracció de raigs X 
o Calorimetria diferencial de rastreig 
o Termogravimetria 
o Assaigs mecànics 
o Fluorescència 
o Ressonància magnètica nuclear 
o Espectrometria d’infraroig 

• Participació amb el Departament de Física a Ciència per a Tothom 2018 amb 
l'activitat «La física dels drons» 

• Participació en el DEMOLAB 

Convenis i contractes 

Contractes i/o prestació de serveis amb les següents empreses i administracions: 
TIRME, EMAYA, IMEDEA, Institut Espanyol d’Oceanografia, Carburos Metálicos, SA, 
Laboratorio Balear para la Calidad, SL, LABARTEC, SL, ControlBlau Q, SL, Will-Kill, SA, 
SOCIB, Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. 

Publicacions 

The adaptive biological reproductive response of the spurge Euphorbia pithyusa subsp. 
pithyusa on coastal and mountain bioclimates. Tomàs J, Gil L, Boira H, García MT, 
Llorens L. Biology, 2018. 152; 848-856. 
 
First insights into a type II toxin-antitoxin system from the clinical isolate 
Mycobacterium sp. MHSD3, similar to epsilon/zeta systems. Jaen-Luchoro D, Aliaga-
Lozano F, Gomila RM, Gomila M, Salvà-Serra F, Lalucat J, et al. PLoSONE. 2017. 12; 
e0189459. 
 



 

Quantification of xanthine- and uric acid-related compounds in urine using a “dilute-
and-shoot” technique coupling ultra-high-performance liquid chromatography and 
high-resolution Orbitrap mass spectrometry. Rodriguez A, Gomila RM, Martorell G, 
Costa-Bauza A, Grases F. Journal of Chromatography B: Analytical Technologies in the 
Biomedical and Life Sciences. 2018. 1067; 53-60. 
 
Evaluation of inositol phosphates in urine after topical administration of myo-inositol 
hexaphosphate to female Wistar rats. Grases F, Costa-Bauza  A, Berga  F, Rodriguez A, 
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Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat 
(OCDS) 
 
D’una banda, una part dels programes i accions de la present memòria per al curs 
acadèmic 2017-18 s’emmarquen en el conveni de la UIB amb el Govern de les Illes 
Balears (pressupost de 190.000 euros), i d’una altra banda, en una subvenció de la 
Direcció General de Participació i Memòria Democràtica (import anual de 30.000 
euros). A més, com cada any s’ha comptat amb la partida per a cooperació universitària 
al desenvolupament del pressupost propi de la UIB. 
 
Gràcies al finançament esmentat, la tasca feta per l’equip de l’OCDS i la implicació de 
la comunitat universitària, el compromís adquirit per la UIB amb la cooperació 
universitària i l’educació per al desenvolupament es tradueix en el resum següent:  
 

1. Mobilitat internacional d’alumnes de la UIB per fer pràctiques en el 
marc de la cooperació al desenvolupament  
 
Durant el curs 2017-18, divuit (18) alumnes de diferents estudis de grau (Mestre, 
Educació Social, Pedagogia, Psicologia, Infermeria i Fisioteràpia) han participat en 
aquest programa realitzant estades d’una durada compresa entre 60 i 90 dies amb cinc 
(5) contraparts sòcies de quatre (4) països diferents sota la tutorització d’un total de 
quatre (4) professors/es d’estudis oficials: 
 

Beques de pràctiques en països empobrits 

Estudis Participants Contrapart sòcies País 

Mestre 3 Centre educatiu per a nins sords Effetah Marroc 

Educació Social 4 
WAYRA 

Perú 

Pedagogia 1 

Educació Social 2 

Asociación Aprendo Contigo Pedagogia  2 

Psicologia  2 

Fisioteràpia 3 Dangme East District Hospital Ghana 

Infermeria 4 Universitat Estatal de Bolívar Equador 

6 21 5 4 
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El total de l’import concedit ha estat de 34.400 euros en forma de beques, que han 
oscil·lat entre els 1.200 i els 2.000 euros, en funció del país de destinació i de la durada 
de l’estada, més les assegurances a càrrec de l’OCDS.  
 

2. Mobilitat internacional en l’àmbit del voluntariat universitari 
internacional  
 
Durant aquest curs acadèmic s’han obert dos dels tres terminis de sol·licitud de la XIII 
Convocatòria d’Estades Solidàries, dirigida a alumnat de grau i màster i al col·lectiu de 
personal d’administració i serveis (PAS) de la UIB. S’han concedit un total de vuit (8) 
ajuts, a set (7) alumnes i una (1) membre del PAS. Les estades tenen una durada mínima 
de 7 setmanes, per a l’alumnat, i de 4 setmanes, per al PAS, a excepció dels programes 
als campaments de persones refugiades, amb una durada de 4 setmanes per a ambdós 
col·lectius. A continuació, la taula resum: 
 

Programa Estades Solidàries 
Entitats de 
les Illes 
Balears 

Col·lectius Contraparts sòcies Zona/País Alumnes PAS 

Programa 
INeDITHOS Alumnat i PAS Aprendo Contigo Lima, Perú 2 1 

Amics del 
Poble Sahrauí 
- IB 

Alumnat i PAS 

Ministeri de Joventut i 
Esports de la República 
Àrab Sahrauí 
Democràtica, RASD  

Campaments de 
persones 
refugiades, Sàhara 

1 - 

Fundació 
Amazònia 

Alumnat i PAS Fundació Amazònia  Sucre, Bolívia 4 
- 

3 2 3 3 7 1 

 
Enguany s’ha fet un esforç econòmic per poder augmentar els ajuts concedits amb 
perspectives d’ampliar la participació. L’import total concedit en forma d’ajuts per al 
viatge i estada ha estat d’11.350 euros, amb ajuts de 1.600 euros per a les alumnes amb 
estades a Bolívia i el Perú, 850 euros per a l’alumna que participa al programa del 
Sàhara i 900 euros per a la membre del col·lectiu del PAS, més les assegurances a càrrec 
de l’OCDS.  
 
A més, aquest curs s’ha obert per primera vegada una convocatòria específica per fer 
voluntariat amb població refugiada dirigida a tots els col·lectius universitaris (alumnes, 
PDI i PAS). Hi participaran dos (2) membres del PAS i (5) alumnes:  
 
 
 



 

 

3 

Programa Estades Solidàries 

Entitats Contraparts sòcies Zona/País Alumnes PAS 

Amics del Poble 
Sahrauí - IB 

Ministeri de Joventut i Esports de 
la República Àrab Sahrauí 
Democràtica, RASD  

Campaments de 
persones 
refugiades, Sàhara 

1 1 

Fundació ACSAR 
(Barcelona) Projecte UNINTEGRA Atenes, Grècia 4 1 

2 2 2 5 2 

 
L’import total concedit en forma d’ajuts per al viatge i estada ha estat de 4.600 euros, 
amb ajuts d’entre 400 euros i 850 euros en funció de la destinació i el col·lectiu al qual 
es pertany, més les assegurances a càrrec de l’OCDS. 
 

3. Projectes de cooperació universitària al desenvolupament (CUD)  
 
En el marc de la XIV Convocatòria d’ajuts per a projectes de cooperació universitària al 
desenvolupament (CUD) s’han executat onze (11) projectes finançats per un import 
total de 97.108 euros (65.000 euros a càrrec del conveni entre el Govern de les Illes 
Balears i la UIB en matèria de cooperació; i 32.108 euros a càrrec de la partida que la 
UIB destina a cooperació universitària al desenvolupament). Els àmbits sectorials en els 
quals es classifiquen són: socioambiental (5), socioeducatiu (3), estudis de gènere (2) i 
salut (1). 
 
En aquesta convocatòria, que pretén facilitar la participació directa i activa de membres 
de la comunitat universitària amb la seva contribució efectiva per millorar les 
condicions de vida i de treball de les poblacions dels països empobrits, hi han participat 
seixanta-quatre (64) membres de la comunitat universitària entre PDI (45), PAS (4) i 
alumnat (15), quaranta-sis (46) membres de les catorze (14) contraparts sòcies, 
ubicades en sis (6) països diferents, i nou (9) entitats col·laboradores, així com queda 
resumit a la taula següent, on s’indica que la modalitat I és d’un any de durada i la 
modalitat II és de dos anys:  
 

Responsable/ 
Departament 

Projecte 
Països/ 

modalitat / ajuts 
Contraparts sòcies 

Jesús Salinas Ibáñez 
 
Departament de 
Pedagogia Aplicada i 
Psicologia de l'Educació 
 
Ref.: OCDS-CUD2017/01 

Formació de docents i 
estudiants per a l’aplicació de 
tecnologies digitals a la 
docència, al desenvolupament 
de la infermeria i a 
l’emprenedoria de la comunitat 
aimara de l’altiplà bolivià  

 
BOLÍVIA 
 
Modalitat I 
 
9.820 € conveni 
Govern 

Unidades 
Académicas 
Campesinas (UAC) 
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Edwin Palacio 
 
Departament de Química 
 
Ref.: OCDS-CUD2017/02 

Cap a un desenvolupament 
sostenible a Colòmbia: el 
monitoratge ambiental com a 
ruta cap a la gestió integral dels 
recursos naturals a la zona rural 
de la vall del Cauca, Colòmbia  
  

 
COLÒMBIA 
 
Modalitat I  
 
9.900 € conveni 
Govern 

Universitat Coopera-
tiva de Colòmbia, 
Universitat Nacional 
de Colòmbia, Univer-
sitat del Valle i 
Departamento 
Administrativo de 
Gestión del Medio 
Ambiente 

Javier Gulías León 
 
Departament de Biologia 
 
Ref.: OCDS-CUD2017/03 

Enfortiment de capacitats 
científiques en biologia vegetal 
per a la conservació de la 
biodiversitat dels erms andins  
 

COLÒMBIA 
 
Modalitat I 
 
8.650 € conveni 
Govern 

Universitat de 
Nariño 
 
 

Óscar A. Rodríguez 
Barragan 
 
Departament de Química  
 
Ref.: OCDS-CUD2017/04 

Revaloració integral dels 
subproductes del processament 
de la llima (Citrus latifolia), 
varietat Tahití, al Departament 
de Tolima, Colòmbia. Extracció i 
caracterització de biocomposts i 
estabilització del suc  

 
COLÒMBIA 
 
Modalitat I 
 
6.000 € conveni 
Govern 

Universitat de 
Tolima 
 
 

Antoni Bennàssar Roig 
 
Departament de Biologia 
 
Ref.:OCDS-CUD2017/10 

Conscienciació en l’àmbit 
escolar per al bon ús de 
plaguicides i la millora 
substantiva de la salut de la 
població agrícola a la vall de 
Chancay, Perú  
 

PERÚ 
 
Modalitat II 
 
13.000 € 
pressupost UIB 

Universitat Nacional 
Agrària La Molina 
 
 

Antoni Jaume i Capó 
 
Departament de Ciències 
Matemàtiques i 
Informàtica 
 
Ref.: OCDS-CUD2017/05 

People4sicklemia II: eina web 
perquè els internautes cooperin 
en el diagnòstic de la sicklemia  
 

CUBA 
 
Modalitat I 
 
8.022,64 € 
conveni Govern 
 

Universitat d’Orient 
 
 

Joana M. Petrus Bey 
 
Departament de 
Geografia 
 
Ref.: OCDS-CUD2017/06 

Disseny d’una eina de diagnòstic 
i autoavaluació de projectes en 
zones d’alta vulnerabilitat 
socioambiental. L’exemple de la 
comuna de Canaan (Haití) 
 

HAITÍ 
 
Modalitat I 
 
9.091,20 € 
conveni Govern 

Universitat de l’Estat 
d’Haití 
 
 

Maria Antònia 
Carbonero Gamundí 
Departament de Filosofia 
i Treball Social 
 
Ref.: OCDS-CUD2017/11 

Ecotreball social des de la 
perspectiva de gènere en 
contextos de vulnerabilitat 
ambiental al Carib: el cas de 
Cuba  
 

CUBA 
 
Modalitat I 
 
9.000 € 
pressupost UIB 

Universitat d’Orient 
 
 

Joan Josep Estrany 
Bertos 
 

Processos d'erosió i transport de 
sediment: anàlisi i modelització 
a diferents escales a la capçalera 

MARROC 
 
Modalitat II 

Universitat Soldà 
Moulay Slimane 
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Departament de 
Geografia 
 
Ref.: OCDS-CUD2017/07 

de la conca Oum er Rebia. 
Estudi de cas de la subconca de 
Lekbab (Atles Mitjà, Marroc) 

10.000 € conveni 
Govern 
4.000 € 
pressupost UIB 

 

Raül López Penadés 
 
Departament de 
Pedagogia Aplicada i 
Psicologia de l'Educació 
 
Ref.: OCDS-CUD2017/08 

Seminari de formació de 
formadors i orientació 
psicopedagògica de la 
comunitat educativa al centre 
per a nins i nines sords d’Effetah 
de Tànger 
 

MARROC 
 
Modalitat II 
3.516,16 € 
conveni Govern 
2.108.16 € 
pressupost UIB 

Centre Educatiu per 
a Nins Sords Effetah 
 
 

Elisa Bosch Donate 
 
Departament d’Infermeria 
Fisioteràpia 
 
Ref.: OCDS-CUD2017/09 

Diagnosi de les necessitats dels 
estudis de gènere al Marroc  
 

MARROC 
 
Modalitat I 
 
4.000 € 
pressupost UIB 

Laboratori 
d’Investigació 
d’Educació 
Territorial i Gènere 
de la Universitat 
Hassan II 

 
4. Altres projectes de CUD en xarxa: Xarxa Vives d’Universitats (XVU)  
 
La Fundació ACSAR gestiona des del mes de juliol de 2016 el programa de cooperació i 
solidaritat UNINTEGRA, adreçat a més de 40.000 persones refugiades de guerra 
atrapades a Grècia, que té per objectiu posar en marxa accions d’acompanyament, 
apoderament i activació per facilitar així la seva recuperació emocional, formació, 
inclusió i integració social. El programa compta amb el suport de l’ACNUR i del Fons 
Català de Cooperació i es desenvolupa amb entitats locals gregues. 
 
La UIB participa del programa proposat per la Fundació ACSAR a la Xarxa Vives 
d’Universitats per mitjà de la participació de tota la comunitat universitària en equips 
multidisciplinaris en el marc de la convocatòria esmentada abans amb població 
refugiada per a la realització de diferents tipus d’accions en terreny (Atenes, Grècia), 
basades sobretot en estades de suport a la comunitat refugiada, activitat formatives, 
d’apoderament, activació i inclusió social, tallers de formació per a professionals, 
seminaris i jornades cientificotècniques.  
 

5. Educació per al desenvolupament (EpD) per una ciutadania global 
 
5.1. XIV Convocatòria d’ajuts per a accions d’EpD  
 
Durant el curs 2017-18 s’han concedit ajuts per un import total de 18.375 euros per a la 
realització de nou (9) accions d’EpD executades per vint-i-sis (26) membres de la 
comunitat universitària, de vuit (8) departaments i estudis diferents, amb la 
col·laboració de dues (2) entitats de les Illes Balears, així com apareix a la taula resum: 

Títol de l’acció Persona responsable 
Línia 

estratègica 
Tipus d’acció 

Ajut 
concedit 
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Curs: «Divulgación del 
conocimiento como 
herramienta para el 
desarrollo en el ámbito de la 
salud, alimentación y el 
medio ambiente» 

Antoni Bennàssar Roig  
PDI 
Biologia 

I. ODS Agenda 
2030 

A 2.100 € 

Jornades Feministes 
Aina Garcia Palmer 
Alumna 
Psicologia 

 
III. 
Desenvolupa-
ment Humà 
Sostenible  

A 2.490 € 

Tallers i conferència: 
«Practicas narrativas 
colectivas: algunas 
propuestas de innovación en 
el ámbito del voluntariado» 

Ana. J Cañas Lerma  
PDI 
Filosofia i Treball 
Social 

 
II. Voluntariat 
Universitari 

 
A 

 
2.163 € 

Curs: «Conoce y descubre el 
clown como herramienta 
para el bien social» 

Esperança Ponsell 
Vicens  
PDI 
Infermeria i 
Fisioteràpia 

II. Voluntariat 
Universitari 

A 1.720 € 

Curs: «Alternatives a 
l’educació que promou 
actualment l’escola: 
feminisme, antiautoritarisme 
i diàleg» 

Juan José Burgués 
Mestre  
PDI 
Pedagogia i 
Didàctiques 
Específiques 

I. ODS Agenda 
2030 

A 1.840 € 

Curs: «Expressió artística i 
gènere. Eines creatives per a 
la coeducació» 

Daniel Castilla Núñez  
PDI 
Teoria de l’Educació i 
Didàctiques 
Específiques 

 
III. 
Desenvolupa-
ment Humà 
Sostenible  

A 1.150 € 

Curs: «Educació sexual para 
la transformació social» 

Aina M. Duran Mestra  
Alumna 
Màster d’Intervenció 
Socioeducativa amb 
Menors i Família 
(MISO) 

I. ODS Agenda 
2030 

A 

 
 
 
 
2.942 € 

Xerrades i grup de reflexió: 
Treballant les masculinitats 
igualitàries amb la comunitat 
universitària 

Miquel Joan Far Ferrer 
PDI 
Psicologia Social 

III. 
Desenvolupa-
ment Humà 
Sostenible 

A 2.700 € 

Monòleg: «No solo duelen 
los golpes», experiència dins 
la violència de gènere 

Jesús Martín Vázquez  
Alumne 
Dret 

I. ODS Agenda 
2030 B 1.270 € 

 
Accions de tipus A: Accions d’educació i/o formació/ Accions de tipus B: Accions de sensibilització/ 
Accions de tipus C: Accions de difusió d’experiències  

5.2. Accions d’EpD en col·laboració amb altres entitats  
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A banda de la convocatòria esmentada, l’OCDS, en col·laboració amb diferents 
institucions, entitats i ONGD de les Illes Balears, ha participat principalment en les 
accions següents que ha organitzat: 
 

Exposicions itinerants 

El voluntariat: una mirada transformadora, a l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos i la Seu universitària 
d’Eivissa i Formentera, amb Direcció General de Participació i Memòria Democràtica. 

Accions formatives i de sensibilització 

Realització de l’espectacle de clown teatral Lunáticas, d’Humor y Vida, amb 9Circ Social de les Illes 
Balears.  
Conferència: «Herramienta web para que los internautas cooperen en el diagnóstico de la Sicklemia», 
en el marc de projectes CUD. 
Conferència «Framework for the design of interactive collaborative tools to support literacy teaching 
to deaf children», en el marc de projectes CUD. 
Juntes ens protegim! Defensam les dones defensores de drets, amb IM_defensores i Fondo Calala. 
Seminaris en el marc del projecte «Diagnosi de les necessitats dels estudis de gènere al Marroc», en 
el marc de projectes CUD. 
Xerrada: «Resposta ciutadana de denúncia i de defensa dels drets humans al mar Mediterrani», amb 
Proactiva Open Arms. 
Taller: «Límits de cristall: la discriminació també és violència. Un taller sobre art, violències i 
feminismes», amb el Museu Solleric. 
I Cicle Dona i Ciència a la UIB, en el marc de la convocatòria d’innovació educativa. 
Jornades al Parlament de les Illes Balears: «Asil i refugi a la Unió Europea», amb la plataforma Les 
Balears Acollim. 
Xerrada: «Resistències contra el model extractiu: La lluita de les dones des de Guatemala fins a 
Mallorca», a càrrec d'Aura Lolita Chávez Ixcaqui, amb IM_defensores. 
Jornada informativa sobre projectes de voluntariat europeu en el marc del Programa ERASMUS+, amb 
la Direcció General d’Esports i Joventut. 

 
5.3. Formació interna per al PDI i PAS 
 
Durant el curs 2017-18, i en el marc del Pla de formació intern per als col·lectius del PAS 
i PDI de la UIB, s’ha impartit la següent acció formativa per al PAS: «El compromís 
social universitari (CSU)», de deu hores de durada. El total de participants en la 
formació interna ha estat de 26 PAS (21 dones i 5 homes), dels quals 21 han obtingut 
certificat.  
 
5.4. Cursos monogràfics 
 
Durant el curs 2017-18 s’ha continuat amb el cicle de sessions monogràfiques de 
l'Agenda 2030, com a oferta formativa dirigida a professionals i agents socials, a la 
comunitat universitària i a persones de la societat civil en general que treballen o 
col·laboren en aquest àmbit i que, a més, forma part del pla anual de formació interna 
per a PAS-PDI:  
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• Setena sessió: «Dones del Planeta. Rutes per una Agenda 2030 Ecofeminista». ODS 
14: Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, els mars i els recursos marins 
per al desenvolupament sostenible. ODS 15: Promoure l'ús sostenible dels 
ecosistemes terrestres, lluitar contra la desertificació, detenir i invertir la degradació 
de les terres i frenar la pèrdua de la diversitat biològica.  
Dates: els dies 5, 12 i 19 de març de 2018 al Parlament de les Illes Balears.  
Dades de participació: 31 persones inscrites (20 dones i 11 homes), de les quals 10 
varen tenir dret a certificat (7 dones i 3 homes).  

• Vuitena sessió: «Workshop sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible en 
el marc de les Universitats». ODS 17. Enfortir els mitjans d'execució i revitalitzar 
l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.  
Data: 23 de maig de 2018 a Ca n’Oleo (Palma). 
Dades de participació: 25 persones (membres UIB, entitats i ONGDs). 

 
A més aquest any també s’ha organitzat en coordinació amb la DG de Cooperació la 
formació modular «Trencant murades per una cooperació transformadora» i s’han dut 
a terme els dos primers mòduls:  
• Mòdul I: «Dos décadas de cooperación al desarrollo con enfoque de género: ¿qué 

queda tras la crisis?», de vuit hores de durada, a càrrec de l’OCDS. 
Dates: els dies 23 i 24 d'abril de 2018.  
Dades de participació: vint-i-tres (23) persones inscrites, totes dones, de les quals 
vuit (8) tenen dret a certificat. 

• Mòdul II: «La diversidad sexual y de género en la cooperación y la educación para la 
transformación social (EpTS)», de vuit hores de durada, a càrrec del Govern. 
Dates: els dies 28 i 29 de maig de 2018.  

 
Per al mes de setembre està prevista la realització del tercer mòdul, «Panel 
d’experiències en cooperació feminista i LGTBI», de vuit hores de durada. 
 
5.5. Jornades pròpies de l’OCDS 
 
Els dies 27 i 28 de setembre de 2017 s’han dut a terme les «VII Jornades. Els moviments 
migratoris, un dels reptes de l'Agenda 2030: les realitats africanes del segle XXI», de 12 
hores de durada. L’assistència mitjana a totes les ponències i activitats ha estat 
aproximadament de 80 persones, mentre que a l’obra de teatre No es país para negras 
l’assistència ha estat d’unes 150 persones.  
 
5.6. Cursos de formació de voluntariat  
 
S’han realitzat cinc (5) cursos de formació de voluntariat, de 25 hores de durada 
cadascun, tres en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (dos de presencials i un 
en línia), un en l’àmbit de la sostenibilitat ecològica i un en l’àmbit del voluntariat amb 
la gent gran. A aquests cursos s’hi han inscrit un total de 220 alumnes (181 dones i 39 
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homes), dels quals han tingut dret a certificat un total de 99 persones (77 dones i 22 
homes). 
 
Com a novetat, aquest curs acadèmic s’ha encetat el format de les càpsules formatives: 
accions formatives de curta durada. S’han dut a terme un total d’onze (11) càpsules 
sobre les temàtiques següents:  

• «“L’humor i el joc com a eina socialitzadora en el desenvolupament” 

• “Ciberplus, com es poden generar processos d’innovació i impacte social” 

• “Elements per tenir cura d’un mateix a l’hora de fer un voluntariat”  
• “Estratègies d’afrontament en situacions de conflicte en l’àmbit del voluntariat” 

• “Càpsula formativa de voluntariat en l’àmbit del dret a la salut” 

• “Introducció al mindfulness en l’àmbit del voluntariat” 
• “Com pots donar forma a la teva participació. Passes per a la creació 

d’associacions” 

• “La força del relat com una eina en el tractament terapèutic” 
• “Càpsula formativa en l’àmbit del voluntariat amb animals” 

• “Una aproximació al voluntariat amb persones refugiades”  

• “Ús de les xarxes socials en l’àmbit del voluntariat”» 
 
En total s’han impartit un total de 61 hores de formació, en les quals s’han inscrit un 
total de 304 alumnes, dels quals han tingut dret a certificat un total de 201 persones.  
 
5.7. Transversalització de l'educació per al desenvolupament en el marc 
d'assignatures impartides als diferents estudis de la UIB  
 
El personal de l’OCDS ha continuat posant a disposició del conjunt del PDI que ho hagi 
sol·licitat per als seus estudis de grau i màster una borsa d’hores de formació transversal 
en l’àmbit de l’educació per al desenvolupament. Així, s’han impartit vuit (8) sessions: 
dues (2) assignatures de grau, cinc (5) en el Màster en Formació de Professorat i una 
(1) a l’UOM. 
 
5.8. I Convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació i millora de la 
qualitat docent en el marc dels objectius de desenvolupament sostenible 
 
El Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable i el Vicerectorat de 
Professorat, amb la col·laboració de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE), 
impulsen el desenvolupament de projectes d’innovació pedagògica en matèries de 
desenvolupament humà sostenible en el marc dels objectius de desenvolupament 
sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 mitjançant la concessió de nou (9) ajuts a 
professorat de la UIB, amb un import total de 5.000 euros per al curs 2017-18. 
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Títol del projecte Investigador/a 
principal 

Import 

La sostenibilitat ambiental a la formació inicial de mestres  
 

Olaya Álvarez García  500 € 

Utilització del Smartphone a través d'estratègies de gamificació 
per millorar la salut física dels estudiants universitaris  

Adrià Muntaner Mas  400 € 

Els ODS a la secundària. Accions específiques d'innovació i 
millora de la qualitat docent per a alumnat del Màster de 
Formació del Professorat. 

Maria Antònia Gomila 
Grau  

775 € 

Competències en Desenvolupament i Sostenibilitat: aplicació als 
estudis de grau de l'àmbit de la salut a la UIB (pid_CDS) 

Berta Artigas Lelong 600 € 

Aplicació de la Metodologia d’Aprenentatge-Servei per a la 
sensibilització de la comunitat Educativa envers les malalties 
rares. 

Francisca Negre 
Bennasar 

775 € 

Proyecto ApS para el desarrollo de competencias relacionadas 
con el compromiso cívico y la justicia social en estudiantes de 
Fisioterapia 

Berta Paz Lourido 600 € 

Metodologías Docentes para el Desarrollo de Competencias en 
Sostenibilidad en la Educación Universitaria en el Área de 
Empresas 

Matilde Morales Raya 500 € 

Mujer y Ciencia. Inclusión de contenidos y competencias de 
igualdad de género en una asignatura de Primero de Grado de la 
Facultad de Ciencias 

Miguel David Ferrer 
Reynés 

500 € 

E-learning como herramienta para la inclusión de criterios de 
sostenibilidad en el Master de Ciencia y Tecnología Química. 

Edwin Palacio 350 € 

 
 

6. Portal de voluntariat universitari 
 
El Portal de voluntariat de la UIB, una iniciativa posada en marxa el curs acadèmic 
anterior, s’adreça al conjunt de membres de la comunitat universitària amb la intenció 
de promoure la seva participació per donar resposta a les demandes de les entitats de 
les Illes Balears. El present curs acadèmic s’hi han registrat 151 persones voluntàries 
més (s’ha arribat a un total de 513 membres en actiu) i 13 noves entitats de les Illes 
Balears (s’ha arribat a un total de 98 entitats donades d’alta).  
 

7. Web i xarxes socials de l’OCDS  
 
El nombre d’usuaris de la pàgina web de l’OCDS: <http//cooperació.uib.cat/> en aquest 
període ha estat de 16.054, el nombre de pàgines visitades ha estat de 111.819, i s’han 
realitzat 24.249 sessions. Per altra banda, des dels perfils de l’OCDS a les pàgines de 
Facebook, Twitter i Instagram s’ha fet difusió d’un elevat nombre d’activitats, notícies i 
esdeveniments. Actualment tenim 1.396 seguidors al nostre compte de Twitter, on hem 
fet un total de 3.220 tuits; 1.461 seguidors a la nostra pàgina de Facebook i 260 
seguidors al nostre perfil d’Instagram.  
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Oficina de Suport a la Docència 
 
L’objectiu de l’Oficina de Suport a la Docència és millorar la qualitat de la docència 
facilitant les tasques acadèmiques als equips de deganat, de direcció de l’Escola 
Politècnica Superior, del Centre d’Estudis de Postgrau i dels centres adscrits, i en general 
de tot el professorat de la Universitat. 
 

Activitats realitzades per l’Oficina de Suport a la Docència 
 
• Jornades d’acollida al professorat nouvingut: 
o Palma (sessió 1): 8 de febrer a les 16.30 hores 
o Palma (sessió 2): 9 de febrer a les 10 hores 
o Eivissa: 29 de gener a les 16.30 hores 
o Menorca: 9 de febrer a les 16.30 hores 

 
• Sessions informatives per al professorat que es vulgui acreditar: 
o Criteris orientadors per a la preparació de l’acreditació de professorat universitari 

funcionari (TU i CU). 4 de juny de 10 a 12 hores i 27 de juny de 12 a 14 hores. 
o Avaluació i acreditació del professorat universitari laboral (professor ajudant 

doctor i professor contractat doctor): criteris orientadors per perdre la por a les 
agències de qualitat. 13 de juny de 10 a 12 hores. 

o Indicadors bibliomètrics: què són i com es poden trobar. 27 de juny de 10 a 12 
hores. 

 
• S’han mantingut reunions periòdiques amb tots els equip de deganat, amb l’equip 

de direcció de l’Escola Politècnica Superior, amb els coordinadors de les seus 
universitàries, amb els centres adscrits i amb la direcció del Centre d’Estudis de 
Postgrau. 

 
• S’han mantingut reunions periòdiques de coordinació amb els diferents serveis de la 

Universitat implicats amb les funcions de l’Oficina: Servei de Biblioteca i 
Documentació, SEQUA, SAGA, CTI i OCDS. 

 
• S’ha posat en marxa una prova pilot amb els estudi de Dret, Educació Infantil, 

Informàtica, Biologia, Turisme i Màster en Formació del Professorat, per tal 
d’implantar la figura del coordinador d’assignatura i la de responsable de grup a les 
assignatures que tinguin més d’un responsable. 

 
• S’ha dut a terme una primera fase de modificació del format de les guies docents per 

al curs 2018-19. Els canvis s’han centrat a: limitar el nombre de caràcters dels 
diferents apartats, modificar les dades identificatives de les assignatures, introduir 
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un paràgraf comú per a totes les guies en relació amb el frau acadèmic i crear un 
enllaç a la fitxa personal de cada docent. 

 
• En coordinació amb el Servei de Biblioteca i Documentació s’han recollit tots els TFG 

i TFM de cursos anteriors que no estaven allotjats al repositori institucional de la 
UIB. L’1 de juliol s’havien introduït 1.779 TFG i 1.189 TFM nous. 

 
• S’ha donat suport, per telèfon, correu electrònic i de manera presencial, a 

professors/es en diferents consultes. 
 

Altres actuacions de l’Oficina de Suport a la Docència 
 
Ha participat a les trobades següents: 

 
• Jornades de Gerència 2018 de la UIB, el dia 28 de febrer de 2018. Es va fer la 

presentació oral de l’OSD. 
 
• «Una década de AUDIT y DOCENTIA en ANECA: evolución y futuro», el dia 20 de 

març de 2018 a la Universitat Politècnica de Madrid. 
 
• XV Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y la 

Educación Superior, del 10 al 12 de maig de 2018 a Santander. S’hi va presentar un 
pòster de la creació de l’OSD.  
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Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats 
Especials 
 
L’objectiu principal de l’Oficina és garantir la igualtat d’oportunitats a qualsevol 
persona de la comunitat universitària amb necessitats específiques de suport i establir 
mesures d’acció positiva que assegurin la seva participació a la Universitat. 
 
Intervencions individualitzades 
 
L’any acadèmic 2017-18 han rebut el suport de l’oficina 170 alumnes. Les accions que 
s’han realitzat són: 
• Suport i assessorament en el procés de matrícula. 
• Avaluació de les necessitats de l’alumnat i determinació de les adaptacions. 
• Adaptació del lloc d’estudi (aules i altres espais comuns). 
• Adaptació de materials d’estudi (per exemple, digitalització de documents). 
• Informació sobre productes de suport i ajudes tècniques. 
• Millora de tècniques d’estudi. 
• Gestió dels productes de suport i ajudes tècniques (tant els propis de l’Oficina com 

els del Banc de Productes de Suport de Fundación Universia). 
• Realització dels informes de necessitats i adaptacions per al professorat. 
• Suport per a la realització de proves d’avaluació. 
• Informació de beques i ajudes per a persones amb discapacitat. 
• Gestió de l’acreditació per gaudir gratuïtament de les instal·lacions esportives per a 

tots els membres de la comunitat universitària amb discapacitat. 
 
La intervenció amb PAS i PDI es concreta en adaptacions del lloc de treball per als dos 
col·lectius i suport al professorat que implementa les adaptacions per a l’alumnat, tant 
suport al professorat que implementa les adaptacions proposades per a l’alumnat, com 
les adaptacions del lloc de treball. 
 
Intervenció transversal 
 
Accions per a la millora de l’accessibilitat i la participació de les persones amb 
discapacitat al campus: 
• Eliminació de barreres arquitectòniques i de la comunicació. Durant aquest curs hem 

continuant col·laborant amb el Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura 
per a la millora de l’accessibilitat de les instal·lacions i l’equipament del campus 
universitari. 

• Actualització de la pàgina web de l’Oficina. 
• Identificació de l’alumnat amb necessitats especials des del moment de la matrícula. 
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• Coordinació amb altres serveis de la UIB (S. d’Alumnes i Gestió Acadèmica, FUEIB, 
PROA-UIB, Unitat Mèdica, S. de Prevenció, S. de Biblioteca i Documentació, altres). 

• Coordinació amb entitats que ofereixen suport a l’alumnat (ASPAS, ONCE, altres). 
• Representar la UIB als òrgans de supervisió d’accessibilitat de diverses institucions. 
• Informació i difusió als centres d’educació secundària i futurs alumnes de la UIB. 
 
Taula 1. Alumnat matriculat a la UIB l’any acadèmic 2017-18 per la via de persona amb 
discapacitat 

 Total Dones Homes 

Facultat de Ciències 9 2 7 

Grau de Biologia 4 1 3 

Grau de Bioquímica 1 0 1 

Grau de Física 2 1 1 

Grau de Química 2 0 2 

Facultat de Dret 16 7 8 

Grau de Dret 12 6 6 

Grau de Relacions Laborals 3 2 1 

Doble Titulació: GADE i Dret 1 0 1 

Facultat d'Educació 18 11 7 

Grau d'Educació Infantil 5 4 1 

Grau d'Educació Primària 7 4 3 

Grau d'Educació Social 3 1 2 

Grau de Pedagogia 3 2 1 

Facultat de C. Econòmiques i Empresarials 15 7 8 

Grau d'Administració d'Empreses 12 6 6 

Grau d'Economia 3 1 2 

Facultat de Filosofia i Lletres 34 13 21 

Grau d’Estudis Anglesos 6 3 3 

Grau de Filosofia 6 1 5 

Grau de Geografia 3 0 3 

Grau d'Història 6 2 4 

Grau d'Història de l'Art 7 3 4 

Grau de Llengua i Literatura Catalanes 2 1 1 

Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 2 1 1 

Grau de Treball Social 2 2 0 

Facultat de Psicologia 15 11 4 

Grau de Psicologia 15 11 4 

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia 17 13 4 
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Grau d'Infermeria 8 7 1 

Grau de Fisioteràpia 9 6 3 

Escola Politècnica Superior 8 2 6 

Grau d'Edificació 3 0 3 

Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 2 1 1 

Grau d'Enginyeria Informàtica 3 1 2 

Grau d'Enginyeria Telemàtica 0 0 0 

Grau de Matemàtiques 0 0 0 

Facultat de Turisme 3 3 0 

Grau de Turisme 2 2 0 

Doble titulació: GADE i Turisme 1 1 0 

Facultat de Medicina 5 5 0 

Grau de Medicina 5 5 0 

Escola Universitària de Turisme (Consell Ins. d’Eivissa) 1 0 1 

Grau de Turisme 1 0 1 

Graus 141 75 66 

    

Màsters 31 17 14 

    

Doctorats 11 6 5 

    

TOTAL UIB 2017-18 183 97 85 

 

Taula 2. Alumnat atès per l’Oficina l’any acadèmic 2017-18 segons el tipus de necessitat 

 Total Amb certificat Sense certificat 

Dislèxia 45 1 44 

Malaltia crònica 30 14 6 

Salut mental 24 13 11 

TDA(H) 15 0 15 

Motriu 16 10 6 

Audició 15 12 3 

Visual 11 8 3 

Dislèxia i TDA(H) 7 0 7 
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Altres1 17 7 10 

Total 170 65 105 

 

Taula 3. Alumnat atès per l’Oficina per cursos 

 

 
 

                                                
1 Estudiants amb discapacitat múltiple o en procés diagnòstic. 
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Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Tecnologia 
 
El Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia (LBNB). dirigit pel 
professor Andreu Palou, consta de 27 membres, 9 persones en plantilla i funcionaris 
(tots ells doctors), 2 contractats postdoctorals, 11 becaris predoctorals i 5 tècnics 
superiors. El Laboratori és un centre consorciat del CIBER de Fisiopatologia de 
l’Obesitat i Nutrició (CUBERobn), pertanya la xarxa europea d’excel·lència investigadora 
NuGO (Nutrigenomics Organisation) i és un dels laboratoris acreditats de col·laboració 
amb EFSA (Autoritat Europea en Seguretat Alimentària). 
 
La investigació del LBNB se centra en l’estudi dels mecanismes de control del pes 
corporal i les seves alteracions en l’obesitat i, en connexió amb això, en el control de 
l’homeòstasi energètica per nutrients i les seves implicacions, incloent diversos 
aspectes relacionats amb la seguretat i qualitat alimentària, com els Novel Foods i els 
Health Claims. 
 
El personal del LBNB està implicat en investigació, docència i transferència de 
coneixement. 
 
Es resumeixen a continuació les principals activitats i fites de l’any acadèmic 2017-18: 
 
• Articles científics: 

Durant aquest període els membres del LNBN han publicat un total de 25 articles 
científics en revistes internacionals, 12 en revistes de primer decil i 9 de primer 
quartil. 
 

• Projectes i contractes 
o Projectes: en aquest període han estat vigents 13 projectes, dels quals 3 són 

europeus, 5 són nacionals i altres 5 són propis de la UIB. 
o Contractes: durant aquest període s’han dut a terme dos contractes (ALIÓPTIMA 

i OBN15PE22), ambós dins el marc del projecte SMARTFOODS del CDTI. 
 

• Participació i organització de congressos/jornades científiques: 
S’ha participar i presentant ponències en 10 congressos, 7 d’internacionals i 3 de 
nacionals. A més, en aquest període el LNBN ha organitzat el IX Seminari sobre 
Alimentació i Estils de Vida Saludable: Noves tecnologies, nous enfocaments celebrat 
a Tarragona pel juliol de 2017, i  m’organitza la desena edició  que se celebra a Palma 
pel juliol de 2018. 

 
• Docència: 
o Tesis doctorals: 6 tesis finalitzades, de les quals 3 amb menció de doctorat 

europeu, i 9 tesis en curs. 



o Treballs de fi de màster: 19* 
o Treballs de fi de grau: 6* 
 
*El nombre de treballs de fi de màster i de grau fan referència al curs 2016-17, ja que 
els treballs presentats durant el curs 2017-18 estan pendents de defensa. 
 

• Premis 
o Premi Extraordinari de la Societat Espanyola de Medicina Estètica (SEME), al 

XXXIII Congrés de la SEME, celebrat a Màlaga. Per a Palou, A. Febrer de 2018. 
o Premi a la millor comunicació oral de l’àrea clínica al XIV Congrés de la Societat 

Espanyola per la l’Estudi de l’Obesitat (SEEDO), celebrat a Lleida. Per a Galmés, 
S., Cifre, M., Palou, A., Oliver, P., Serra, F. Març de 2018. 

 
Tipologia Quantitat 
Articles científics 25 
Projectes 13 
Contractes 2 
Participació i organització de congressos/jornades científiques 10 

Docència 

tesis doctorals finalitzades 

tesis doctorals en curs 

TFM 

TFG 

 

6 

9 

19 

6 
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Laboratori de Ciència de la Decisió 
 
El 25 d'abril de 2017 es crea formalment el Laboratori de Ciència de la Decisió (12252. 
Acord executiu), amb els objectius de: 
 
• Avançar en el coneixement de la ciència de la decisió. 
• Servir de centre per reunir els interessats en la ciència de la decisió de dins i fora de 

la Universitat de les Illes Balears. 
• Proveir d'infraestructura per realitzar experiments. 
• Aconsellar l'Administració pública sobre programes o polítiques públiques. 
• Aconsellar organitzacions del sector privat sobre processos de decisió empresarial. 
• Reunir esforços per aconseguir fons d'investigació. 
 
Laboratori físic 
 
Hem establert el nostre laboratori a l'aula seminari SB01, a l'edifici Gaspar Melchor de 
Jovellanos. Aquesta aula pertany a la Facultat d'Economia i Empresa (FEE), i estava 
destinada per a ús dels alumnes de programes de postgrau. La FEE ens ha donat permís 
per establir-nos-hi i disposar dels ordinadors de l'aula. El CTI va posar els ordinadors a 
punt. El servei de manteniment de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos ens va ajudar 
construint separadors amb antigues portes d'armaris que havien estat rebutjades. Avui 
disposam d’onze estacions per fer experiments. 
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Plataforma de reclutament  
 
Hem creat una plataforma de reclutament de participants utilitzant el programari lliure 
ORSEE. Els alumnes poden donar-se d'alta a la base de dades del laboratori per rebre 
invitacions cada vegada que es realitzi un experiment. La base de dades permet guardar 
registre de l'activitat dels participants, per exemple, els experiments en què ha 
participat, o la seva puntualitat, entre d'altres dimensions. D'aquesta manera, un 
investigador pot filtrar subjectes que ja hagin participat en un experiment o excloure 
subjectes que no hagin assistit a un experiment havent confirmat la seva assistència. 
 
Hem treballat amb el Comitè d'Ètica d'Investigació per adequar les instruccions i el 
tractament de dades personals de la plataforma de reclutament. I el DIRCOM ens ha 
ajudat a donar difusió al laboratori i la plataforma de reclutament. Avui comptam amb 
216 persones registrades a la base de dades. 

 
Pàgina web  
 
Hem creat una pàgina web per al laboratori, que es pot veure a <decision.uib.es>. 

 
Experiments 
 
Actualment estam recollint dades per al projecte Decisions, risc i confiança, en el qual 
exploram el grau de confiança generat per diferents formes d'aprenentatge sobre 
situacions amb risc. Hem realitzat 14 sessions experimentals, amb un total de 89 
subjectes. Hem hagut de suspendre la recollida de dades per les vacances i continuarem 
al setembre. 

 
Proposta de recerca 
 
• Tomás Lejarraga va sol·licitar finançament a la Fundación BBVA, al programa de 

Becas Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales 2018. 
• Pau Balart, Lara Ezquerra i Antoni Rubí varen sol·licitar finançament a la Fundación 

Ramón Areces, al programa XVII Concurso Nacional para a la Adjudicación de 
Ayudas a la Investigación en Ciencias Sociales. 

 
Publicacions 
 
Els membres del laboratori (indicats en negreta) han publicat els articles següents: 
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P. Balart, S. Flamand, O. Gürtler and O. Troumpounis (2018). Sequential Choice of 
Sharing Rules in Collective Contests. Journal of Public Economic Theory, in press. 
 
Charness, G., Blanco, C., Ezquerra, L., & Rodríguez-Lara, I. (2018). Cheating, incentives 
and Money Manipulation. Experimental Economics, in press. 
 
Hernández-Arenaz, I. & Iriberri, N. (2018). Women Ask for Less (Only From Men): 
Evidence From Bargaining in the Field. Journal of Economic Behavior and Organization, 
in press. 
 
Ezquerra, L., Kolev, G. I., & Rodríguez-Lara, I. (2018). Gender differences in cheating: 
Loss vs. gain framing. Economics Letters, 163, 46-49. 
 
Hertwig, R., Hogarth, R., & Lejarraga, T. (2018). Experience and Description: Exploring 
Two Paths to Knowledge. Current Directions in Psychological Science, in press. 
 
Martin, J., Lejarraga, T., & González, C. (2018). The Effects of Memory and Motivation 
on the Weighting of Reference Prices. Journal of Economic Psychology, in press. 
 
Alonso Dos Santos, M., Rejón Guardia, F. & Calabuig, F. (2018). Sponsorship image 
transfer theory in virtual brand communities. Industrial Management & Data Systems, 
in press 
 
Alonso-Dos-Santos, M., Rejón-Guardia, F., Campos, C. P., Calabuig-Moreno, F., & Ko, 
Y. J. (2018). Engagement in sports virtual brand communities. Journal of Business 
Research, 89(8), 273-279 
 
Rejón-Guardia, F., Garcia-Sastre, M. A., & Alemany-Hormaeche, M. (2018). The Active 
Senior Tourist: The Case of the Balearic Islands. In Tourist Behavior (pp. 173-186). 
Springer, Cham. 
 
Balart, P. (2018). Parental non-response and students’ test scores. Learning and 
Individual Differences, 55, 141-149. 
 
Rejón-Guardia, F., Garcia-Sastre, M. A. & Alemany-Hormaeche, M. (2017). Hikers as 
cultural tourists: differences between hard and soft behaviours. Anatolia, 1-11. 
DOI:10.1080/13032917.2017.1414452 
 
Rejón-Guardia, F., Garcia-Sastre, M. A. & Alemany-Hormaeche, M. (2017). Motivation-
Based behaviour and Latent Class segmentation of Cycling tourists: a study of the 
Balearic Islands. Tourism Economics, 24(2), 204 – 217.  
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Rejón-Guardia, F. & Palma-Valenzuela (2017). A Model of the literature adoption in 
high education: an approach with the historical novel. International Research in Higher 
Education, 2(1), 1-12. DOI: https://doi.org/10.5430/irhe.v2n1p67 
 
Rejón-Guardia, F., & Luna-Nevarez, C (2017). “Showrooming” in consumer electronics 
retailing: An empirical study. Journal of Internet Commerce, 16(2), 174-271. 
doi:10.1080/15332861.2017.1305812 
 
Balart, P., Oosterveen, M., & Webbink, D. (2017). Test scores, noncognitive skills and 
economic growth. Economics of Education Review, 63, 134-163. 
 
Anghel, B., & Balart, P. (2017). Non-cognitive skills and individual earnings: new 
evidence from PIAAC. SERIEs, 8(4), 417-473. 
 
Rubí-Barceló, A. (2017). Structural Holes in Social Networks with Exogenous Cliques. 
Games, 8(3), 32. 
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Laboratori d’Investigació en Complexitat i Lingüística 
Experimental (LICLE) 
 
El Laboratori d'Investigació en Complexitat i Lingüística Experimental (LICLE) va ser 
creat el novembre de l'any 2016, i ha realitzat diferents tipus de tasques relacionades 
amb la recerca en complexitat lingüística i la translació dels resultats d'aquesta recerca 
a la societat de les nostres illes. El LICLE es dedica principalment a l’estudi del 
llenguatge i les diverses condicions de complexitat, sociolingüístiques i biològiques, que 
l’afecten. 
 
Membres del laboratori 
 
Equip directiu: 
 
• Dr. Lluís Barceló Coblijn (director) 
• Dra. Maria del Mar Vanrell Bosch (subdirectora) 
• Dra. Assumpció Rost Bagudanch (secretària) 
 
Equip investigador:   
 
• Dr. Víctor Eguíluz (Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (CSIC-

UIB)), Dr. Joan Melià Garí (Dept. de Filologia Catalana i Lingüística General, UIB), Dr. 
Antoni Gomila Benejam (Dept. de Psicologia, UIB), Dr. Gabriel Bibiloni Cañellas 
(Dept. de Filologia Catalana i Lingüística General, UIB), Dr. Jaume Rosselló Mir 
(Dept. de Psicologia, UIB), Dr. Nicolau Dols Salas (Dept. de Filologia Catalana i 
Lingüística General, UIB). 

• Col·laboradors estatals i internacionals: Dr. Manuel González Bedia (Dept. 
d’Enginyeria, Universitat de Saragossa), Dr. Héctor Marín Manrique (Dept. de 
Psicologia, Universitat de Saragossa), Dr. Antonio Benítez Burraco (Dept. de Filologia 
Hispànica, Universitat de Huelva), Dr. Aritz Irurtzun (IKER-CNRS, Baiona, França). 

• Ajudant del Laboratori: alumne col·laborador de tipus B, curs 2017-18, perfil de la 
plaça: LICLE001: Jordi Hoyos. 

• Estudiant de doctorat: M. Palmer-Riera. Tema: la síndrome de Williams i llenguatge. 
 
Participacions en congressos 
 
Ponències 
 
• 28 de setembre, 2018. Mètodes per a la investigació de fenòmens d’interfície. 26. 

Katalanistentag, Erbacher Hof, Magúncia, Alemanya. 
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• 28 de setembre, 2017. Formal approaches to Sardinian intonation. Rete di lavoro sul 
sardo, Universität Wien, Viena, Àustria. 

• 5 de desembre, 2017. Experimental evidence for the role of intonation in evidential 
marking. Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal 

 
Comunicacions i pòsters 
 
• Lluís Barceló-Coblijn & A. Irurtzun. (2017) Differences in language complexity between 

drug-exposed and not drug-exposed children in analyses of 4-7 minute long 
transcriptions. Presentació oral a l’Experimental Psycholinguistics Conference, 28-30 
de juny de 2017 a Maó (Menorca). 

• M. Palmer-Riera, A. Benítez-Burraco & L. Barceló-Coblijn. Linking genes and language 
in Williams syndrome: an in silico approach. Presentació oral a l’Experimental 
Psycholinguistics Conference, 28-30 de juny de 2017 a Maó (Menorca). 

• Lluís Barceló-Coblijn, Aritz Irurtzun, Marga Palmer-Riera & Antoni Gomila. (2017). 
Clinical markers from language complexity patterns. Pòster presentat a la WILD 
Conference on Infant Language Development, a Bilbao (Euskadi). 

• Armstrong-Abrami, M. E.; Vanrell, M. M. The effect of discourse on polar question 
markers in American English and Majorcan Catalan. LabPhon16. Lisboa, Portugal, 19-
22 de juny, 2018. 

• Feldhausen, I.; Vanrell, M. M. Narrow focus marking in monolingual and bilingual 
Spanish. Tone and intonation in Europe 2018. Göteborg, Suècia, 11-13 d’octubre, 
2018. 

• Cabré, T.; Vanrell, M. M. El vocatiu en les llengües romàniques: procés fonològic, 
morfològic o sintàctic? Congrés de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura 
Catalanes. Bucarest, Romania, 2-6 de juliol, 2018 

• Astruc, Ll.; Feldhausen, I.; Vanrell, M. M. The Discourse Completion Task in Romance 
prosody research: Status quo and Outlook. 35. Deutscher Romanistentag. Zuric, 
Suïssa, 8-12 d’octubre, 2017. 

• Feldhausen, I.; Vanrell, M. M. Argument structure and narrow focus marking in 
Spanish. Workshop on the interface of information structure and argument structure. 
Sevilla, Espanya, 26-27 d’octubre, 2017. 

• Fernández-Soriano, O.; Vanrell, M. M. Production and perception of focus by L1 
Spanish/L2 Basque speakers. Generative approaches to language acquisition. Palma, 
Espanya, 7-9 de setembre, 2017. 

• Pizà, M.; Vanrell, M. M. Dixi de persona i teoria de la cortesia en el català de Mallorca. 
I Jornades d’Estudis Locals de Llucmajor. Llucmajor, Espanya, 10-11 de novembre, 
2017. 

• Vanrell, M. M.; Fernández-Soriano, O. Contacto lingüístico en la interfaz fonología y 
sintaxis: el español del País Vasco. 21. Deutscher Hispanistentag. Munic, Alemanya, 
29 de març - 2 d’abril, 2017. 
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• Vanrell, M. M.; Fernández-Soriano, O. Language contact at the prosody-syntax 
interface: Focus in Basque Spanish. 35. Deutscher Romanistentag. Zuric, Suïssa, 8-
12 d’octubre, 2017. 

Llista de publicacions i participacions en congressos 
 
• Barceló-Coblijn, L., Aproximació sociolingüística a la llengua de signes a les Illes 

(article en revisió). 
• Barceló-Coblijn, L., Serna Salazar, D., Isaza, G., Castillo Ossa, L. F., Bedia, M. G. 

(2017). Netlang: A software for the linguistic analysis of corpora by means of 
complex networks. PLoS ONE 12(8): e0181341. 

• Feldhausen, I., Fliessbach, J., Vanrell, M. M. (Editors) (2018). Methods in prosody: A 
Romance language perspective. Studies in Laboratory Phonology. Language Science 
Press. 

• Melià, J., Vanrell, M. M. (Editors). (2017). Enquesta d’usos lingüístics a les Illes Balears 
2014. Anàlisi. Palma: Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les 
Illes Balears, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Universitat de 
les Illes Balears. 

• Vanrell, M. M., Armstrong, M. E., Prieto, P. (2017). Experimental evidence for the role 
of intonation in evidential marking. Intonational constraints on pragmatic 
inferences: Theoretical and experimental investigations. A: Prieto, P. i Escandell-
Vidal, V. (Eds.), Special issue, Language and Speech. 

• Vanrell, M. M., Feldhausen, I., Astruc, Ll. (2018). The Discourse Completion Task in 
Romance prosody research: status quo and outlook. A: Feldhausen, I., Reich, U., 
Vanrell, M. M. (Editors), Methods in prosody: A Romance language perspective. Studies 
in Laboratory Phonology. Language Science Press. 

• Vanrell, M. M. (2017). L’aprenentatge de català dels adults de les Illes Balears. A: 
Melià, J., Vanrell, M. M. (Editors). (2017). Enquesta d’usos lingüístics a les Illes Balears 
2014. Anàlisi, 155-168. Palma: Conselleria de Cultura, Participació i Esports del 
Govern de les Illes Balears, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i 
Universitat de les Illes Balears. 

• Melià, J.; Vanrell, M. M. (2017). Conclusions. A: Melià, J., Vanrell, M. M. (Editors). 
(2017). Enquesta d’usos lingüístics a les Illes Balears 2014. Anàlisi, 155-168. Palma: 
Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears, 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Universitat de les Illes 
Balears. 

• Vanrell, M. M., Fernández-Soriano, O. (2018). Language variation at the prosody-
syntax interface: Focus in European Spanish. A: García, M., Uth, M. (Editors), Focus 
Realization and Interpretation in Romance and Beyond. John Benjamins Publishing 
Company. 

 
Llista de projectes que donen suport a l'activitat investigadora del LICLE  
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• Las bases intersubjetivas de la moralidad humana (FFFI2013-44007-P). 
• La cognición como sistema complejo (PSI2014-62092-EXP). 
• La globularización y los trastornos del cerebro apto para el lenguaje (FFI2016-

78034-C2-2-P). 
• Integración de modelos bioinformáticos, cognitivos y de anatomía computacional 

para la mejora del diagnóstico de enfermedades degenerativas (TIN2016-80347-R). 
 

Convenis 
 
• El LICLE ha començat a estudiar la situació de les llengües de signes a les Illes 

Balears. Per aquest motiu establí contacte amb les entitats que donen suport a la 
comunitat sorda de les Illes Balears, i el 3 de maig de 2018 es va aprovar el marc de 
col·laboració entre la Federació de Persones Sordes de les Illes Balears i la Universitat 
de les Illes Balears (ref. 3627). La comissió mixta de seguiment del conveni la formen: 
o El Dr. Jordi Llabrés Bordoy (vicerector d'Innovació i Relacions Institucionals). 
o El Dr. Lluís Barceló Coblijn (professor ajudant doctor de l'àrea de coneixement de 

Filologia Catalana i Lingüística General). 
 

• El LICLE ha signat el dia 13 d’abril de 2018 un conveni amb la UIB per a la realització 
de pràctiques acadèmiques curriculars i extracurriculars d’estudiants de grau i 
postgrau de títols oficials i propis de la UIB. 
Els estudiants interessats en aquestes pràctiques podran prendre part de l’estudi 
científic del llenguatge i col·laboraran amb els membres del laboratori. 

 
Translació de la recerca a la societat 
 
• El LICLE ha participat en el Dia Nacional de les Llengües de Signes amb una 

conferència del Dr. Lluís Barceló Coblijn a la sala de plens del Consell de Mallorca, el 
14 de juny de 2018 a les 18 hores. 

• El LICLE manté una pàgina de Facebook per difondre els resultats de la seva recerca 
i per fomentar el coneixement sobre els estudis del llenguatge: 
<https://www.facebook.com/LICLEFilCat/>. 

• El LICLE acull estudiants que vulguin col·laborar-hi, a fi i efecte de desenvolupar el 
seu Treball Final de Grau (TFG). L'any 2018 l'estudiant d'Educació Primària Catalina 
Jaume Martín va realitzar en col·laboració amb el LICLE el seu TFG: Estudi sobre 
coneixement lingüístic de la població sorda de les Illes Balears (matrícula d'honor). 

• El LICLE ha participat en programes de ràdio per divulgar part de la seva recerca 
(programa Al dia, d’IB3 Ràdio, mesos de juliol-agost de 2018). 
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Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal 
 
El Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal (LILR) fou creat a la UIB l’any 1998 amb 
l’objectiu de facilitar la transferència de resultats d’investigació i desenvolupament en 
el camp de la litiasi renal i àmbits relacionats als sectors productius i socials interessats 
i afectats, així com prestar serveis a la societat. 
 
Entre aquests serveis destaquen l’estudi de càlculs urinaris (de l’IB-Salut, dels hospitals 
privats, de personal de la UIB i de particulars) i l’estudi del risc urinari de generar càlculs 
càlcics (RLU). Durant aquest curs s’han realitzat 723 estudis de càlculs renals per a l’IB-
Salut, 82 estudis de càlculs renals per als hospitals privats, i 30 estudis de càlculs renals 
per a personal de la UIB i altres particulars. 
 
Els investigadors que integren el Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal són els 
mateixos que conformen el grup de recerca en Litiasi Renal i Biomineralització (vegeu 
la memòria del grup). 
 
Durant el curs 2017-18, els resultats de la recerca desenvolupada pel Laboratori 
d’Investigació en Litiasi Renal són els següents (vegeu la memòria del grup de recerca 
en Litiasi Renal i Biomineralització al GREC): 
 
• 9 publicacions científiques internacionals 
• 4 projectes en desenvolupament  
• 14 patents en explotació 
• 17 contribucions a congressos nacionals i internacionals 
• 2 tesis doctorals i 1 Treball de Fi de Màster. 
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Laboratori de Radioactivitat Ambiental (LaboRA) 
 
El Laboratori de Radioactivitat Ambiental (LaboRA) és una unitat que dona suport a la 
recerca, el desenvolupament i la docència en el camp de la radioactivitat ambiental. A 
més, dona servei en la determinació de radionúclids requerida per diferents àrees de les 
ciències ambientals. Entre els objectius del LaboRA destaquen:  
 
• Analitzar mostres subministrades per agents socioeconòmics per determinar-ne el 

contingut radioactiu. 
• Contribuir a l'avanç del coneixement de la radioactivitat existent al medi ambient, 

participant en projectes d'investigació o convenis amb empreses. 
• Desenvolupar mètodes automatitzats de separació radioquímica especialment 

dissenyats per analitzar mostres ambientals amb baixes activitats. 
 

Durant el curs 2017-18, els resultats de les tasques de recerca, docència, formació de 
recursos humans i serveis desenvolupades pel LaboRA poden resumir-se en: 
 
• Desenvolupament del projecte de recerca «Nuevas tecnologías y materiales 

avanzados para la automatización de metodologías de análisis medioambiental». 
Ref. CTQ2016-77155-R, finançat pel MINECO. 

• Desenvolupament del projecte de recerca «Desarrollo de un prototipo de sensor 
totalmente automatizado para la medición en línea de radionúclidos implicados en 
la gestión de residuos radioactivos, utilizando tecnología de impresión 3D y 
materiales avanzados». Ref. PROCOE/7/2017, finançat pel Govern balear. 

• Renovació i desenvolupament del contracte amb l'Administració pública (Consell de 
Seguretat Nuclear, CSN) «Programa de vigilancia radiológica ambiental». 

• Col·laboració de recerca amb el grup del Servei de Radiofarmàcia de l’Hospital 
Universitari Son Espases. 

• Col·laboracions amb el Grup de Climatologia, Hidrologia, Riscs Naturals i Territori 
del Departament de Ciències de la Terra de la UIB. 

• Defensa de la tesi doctoral: «Sistemas en flujo automatizados para extraer, pre-
concentrar y determinar tecnecio-99 en muestras biológicas y en residuos de Medicina 
Nuclear», Departament de Química de la UIB.  

• Tesi doctoral en realització: «Development of devices to integrate in automatic 
method», Departament de Química de la UIB. 

• Tesi doctoral en realització: «Evolución temporal de la radioactividad atmosférica en 
Mallorca», Departament de Física de la UIB. 

• Tesi doctoral en realització: «Dosimetría de referencia en Radioterapia para haces de 
MV no estándar y en presencia de un campo magnético», Departament de Física de 
la UIB. 
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• 6 publicacions científiques en revistes indexades, i 4 contribucions a congressos 
nacionals i internacionals. 

• Impartició de l'assignatura Mètodes Radioquímics en Anàlisi Ambiental i Biològica 
del Màster en Ciència i Tecnologia Química de la UIB. 

Enllaços a la pàgina web 

• http://labora.uib.es/ 
 



	

  

Laboratori de Mediació, Resolució de Conflictes i Orientació 
Familiar   
 
El Laboratori de Mediació, Resolució de Conflictes i Orientació Familiar va ser creat per 
Acord executiu de 25 d'abril de 2017 (FOU 449, del divendres 19 de maig). L'inici de 
les activitats de recerca ha estat supeditat a la creació de les infraestructures, i a l’acord 
i el disseny de projectes. Aquests han proporcionat les condicions jurídiques i materials 
per a l'inici dels diferents programes: IntraMed, MedChild, MediLab i OpenMed. 
 
Activitats desenvolupades  
	
• Creació i adequació de les infraestructures del Laboratori. La creació del Laboratori 

de Mediació (LAB) ha significat el condicionament dels espais assignats al 
Departament de Filosofia i Treball Social. Amb la participació del Vicerectorat de 
Campus, Cooperació i Universitat Saludable, es varen desenvolupar les obres de 
remodelació i adaptació de l'espai assignat al Laboratori, amb l'objecte de fer 
possible la recepció de persones alienes a la comunitat universitària en condicions 
dignes i de seguretat, així com dotar el laboratori del sistema de comunicacions que 
ha fet possible el desenvolupament d'enregistraments audiovisuals de les sessions 
de mediació. 

 

• Dotació de mobiliari. El Laboratori ha estat dotat de mobiliari adequat per al 
desenvolupament de mediacions i treball amb famílies. Allunyant-se d'un ambient 
acadèmic, s'ha decorat i equipat amb el mobiliari propi d'un context de consulta i 
assessorament. 

 
• Creació del sistema de videoenregistrament. Amb l'ajuda i l'assessorament del 

Servei de Recursos Audiovisuals, s'ha procedit a la creació d'un circuit tancat 
d'enregistrament, actualment dotat amb tres càmeres d'última generació i un 
sistema de control d'imatges i so situat a la sala d'observació. Aquesta sala permet 
la participació dels membres dels equips de treball en les sessions de mediació i/o 
assessorament a famílies i persones, i facilita l'aplicació de procediments 
d'avantguarda en la intervenció amb famílies. Així mateix, permet la visualització en 
directe de mediacions especialment útils per al treball directe amb les famílies i per 
a la formació de professionals. 

 

• Registre del Laboratori de Mediació, Resolució de Conflictes i Orientació Familiar de 
la UIB. S'ha registrat la Universitat de les Illes Balears, a través del Laboratori de 
Mediació, Resolució de Conflictes i Orientació Familiar, al Registre de Centres de 
Mediació de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació. En conseqüència, les 
activitats del Laboratori relatives a l'atenció a persones, parelles i famílies estan 
degudament autoritzades per la Conselleria. 



	

 

• Creació de la web del Laboratori. En compliment de la normativa actual que regula 
el funcionament dels laboratoris de la UIB, s'ha creat la web del Laboratori de 
Mediació, Resolució de Conflictes i Orientació Familiar: http://mediaciolab.uib.cat/ 

 

• Convenis i acords. Amb la intenció de dotar els programes del Laboratori de les 
degudes garanties formals de col·laboració amb les institucions públiques, s'ha 
procedit a tramitar els acords i convenis de col·laboració acadèmica i científica 
següents:  

 
o Amb el Jutjat Degà de Palma, acord de la magistrada jutge degana Sònia I. Vidal 

Ferrer, en el marc del conveni signat pel president del Tribunal Suprem i del 
Consell General del Poder Judicial i la Presidència de la Conferència Universitària 
per a l'Estudi de la Mediació i del Conflicte (Cuemyc). En aquest marc, s'acorda 
la participació dels jutjats del partit judicial de Palma en el projecte de Laboratori 
de Mediació, Resolució de Conflictes i Orientació Familiar de la UIB mitjançant la 
derivació de parelles o famílies que desitgin participar en el projecte. Aquest 
acord permet el desenvolupament del Programa IntraMed, de mediació 
intrajudicial. 

 
o Conveni de col·laboració científica i acadèmica amb l'Oficina de Defensa dels 

Drets del Menor (ODDM), per al desenvolupament d'un Programa experimental 
de mediació per a la protecció dels menors, Programa MedChild. 

 

• Disseny de quatre programes d'atenció a famílies i persones, context bàsic per a 
l'aplicació dels projectes de recerca: 

 
o Programa IntraMed. És un Programa de mediació i resolució de conflictes de 

naturalesa intrajudicial. Fou creat per atendre les persones que, havent iniciat 
un procés contenciós, decideixen donar una oportunitat a la solució de les seves 
diferències a través d'una mediació o una negociació assistida. La mediació pot 
ser proposada per qualsevol de les persones implicades directament, així com 
a través dels seus advocats, o a proposta del jutge responsable del procediment. 
Consta de dos subprojectes: Projecte de mediació intrajudicial i Projecte 
d'assessorament personal. El programa IntraMed s'ha iniciat el maig de 2018. 

 
o Programa MedChild. La mediació per a la protecció infantil (MPI) és un procés 

col·laboratiu de resolució de problemes i conflictes que involucra una persona 
neutral i imparcial, el/la mediador/a, que facilita la negociació constructiva i la 
comunicació entre pares, advocats, professionals de protecció infantil i 
possiblement altres persones, en un esforç per arribar a un consens sobre la 
manera com cal resoldre problemes preocupants quan s'al·lega que els infants 
es troben en una situació de risc i desemparament. El programa IntraMed s'ha 
iniciat el gener de 2018. 
 



	

 
o Programa MediLab de mediació intrauniversitària. MediLab és un Programa de 

mediació i resolució de conflictes en l'àmbit de la Universitat de les Illes Balears. 
Està creat per atendre les persones i els grups membres de la UIB: personal 
docent i investigador, estudiants, personal d'administració i serveis i personal 
dels serveis contractats. Consta de tres projectes: de mediació, mediació 
organitzacional i assessorament personal. 

 
o Programa OpenMed. És un Programa de mediació i assessorament personal, de 

parella i familiar. El Programa OpenMed entén la mediació i l'assessorament 
familiar i de parella com un procediment col·laboratiu mitjançant el qual dos o 
més protagonistes d'una situació de conflicte o malestar, amb l'ajuda i 
acompanyament d'un mediador/a neutral o un assessor/a i en un context de 
seguretat, confidencialitat i cooperació, persegueixen aconseguir canvis i acords 
que els permetin resoldre o gestionar amb més eficàcia el conflicte o malestar 
plantejat. Està pensat per atendre parelles en crisi, parelles que estan plantejant 
de separar-se, parelles que ja han decidit separar-se i pares que, una vegada 
separats, han de mantenir una relació de col·laboració en la criança dels seus 
fills/filles. 

 
•  Instruments. Durant aquest curs s'ha procedit a iniciar el desenvolupament de la 

documentació que ha d'acompanyar els expedients administratius de cadascuna de 
les mediacions a realitzar, ajustats als requisits que determinen els marcs jurídics 
que regulen la mediació en l’àmbit estatal i autonòmic, i a dissenyar els instruments 
de mesura adequats als objectius de la recerca. 
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Laboratori de Sistemàtica Humana (LHS) 

El Laboratori de Sistemàtica Humana està compost per dos grups de recerca: el grup 
d’Evolució i Cognició Humana i el grup en Filosofia Pràctica. Durant els anys 2017-18, 
el laboratori ha participat en 5 projectes finançats pel Ministeri d’Economia i 
Competitivitat, dels quals 4 segueixen en actiu en aquests moments. Al si del Laboratori 
s’han publicat 13 articles en revistes, la majoria de les quals de caràcter internacional. 
Els investigadors han participat en 16 congressos, la majoria internacionals. 
 
Projectes  
 
• 2015-2017. La cognición como sistema complejo. (Programa Estatal de Foment de 

la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència: 'Explora Ciència' i 'Explora 
Tecnologia'). Ministeri d’Economia i Competitivitat (MINECO). Ref.: PSI2014- 
62092-EXP. IP: Antoni Gomila Benejam  

 
• 2014-2018. Crimen, juicio y moral: un modelo de interpretación de la dinámica de 

las redes cerebrales en juicios morales realizados por jueces y delincuentes. CJM. 
(Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència: 
Projectes d'R+D). Ministeri d’Economia i Competitivitat (MINECO). Ref.: FFI2013-
43270-P. IP: Camilo José Cela Conde; Enric Munar Roca 

 
• 2014-2018. Las bases intersubjetivas de la moralidad humana. Acrònim: BIMO. 

(Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència: 
Projectes d'R+D). Ministeri d’Economia i Competitivitat (MINECO). Ref.: FFI2013-
44007-P. IP: Antoni Gomila Benejam  

 
• 2016-2019. Esfera pública y sujetos emergentes - PUBLIC. Investigador principal: 

Joaquín Valdivielso Navarro; Bernat Riutort Serra. Programa Estatal d'R+D+I 
Orientada als Reptes de la Societat: Projectes d'R+D. Ministeri d’Economia i 
Competitivitat (MINECO). Projecte. FFI2016-75603-R  

 
• 2016-2020. Las bases sensoriomotoras de la preferencia por la curvatura. 

Implicaciones en la percepción del arte y en el trastorno del espectro autista. 
(Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència: 
Projectes d'R+D). Ministeri d’Economia i Competitivitat (MINECO). Ref.: PSI2016-
77327-P. IP: Enric Munar Roca; Jaume Rosselló Mir 

Publicacions en revistes 
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• Barceló-Coblijn, L.; Real-Puigdollers, C.; Irurtzun, A.; Gomila, A. (2017). «How 
children develop their ability to combine words: a network-based approach». 
Language and Speech. ISSN: 0023-8309 

 
• Christensen, J.; Gomila, A. (2017). «Not all about sex: neural and biobehavioral 

functions of human dance». Annals of the New York Academy of Sciences, 1400, 8-
32. ISSN: 0077-8923 

 
• Díaz, R. J.; Viciana, H.; Gomila, A. (2017). «Cold 'side effect' effect: affect does not 
• mediate the influence of moral considerations in intentionality judgments». Frontiers 

in Psychology, 8, 295. 
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2017.00295/full ISSN: 1664-
1078 

 
• Cattaneo, Z.; Schiavi, S.; Silvanto, J.; Nadal, M. (2017). «A TMS study on the 

contribution of visual area V5 to the perception of implied motion in art and its 
appreciation». Cognitive Neuroscience, 8, 59-68. ISSN: 1758-8928 

 
• Ferrari, C.; Nadal, M.; Schiavi, S.; Cela-Conde, C. J.; Cattaneo, Z. (2017). «The 

dorsomedial prefrontal cortex mediates the intersection of ethics and aesthetics: a 
TMS study on the Beauty-is-Good stereotype». Social Cognitive and Affective 
Neuroscience, 12, 707- 717. 
https://academic.oup.com/scan/article/12/5/707/2965679 ISSN: 1749-5016  

 
• Gomila, A; (2017). «Realizing who I am». Revista de Fenomenología y Ciencia 

Cognitiva. ISSN: 2215-4469 
 
• Maye, Alexander.; Isern-Mas, Carme; Barone, Pamela; Michael, John A. (2017). 

«Sensorimotor accounts of Joint Attention». Scholarpedia, 12(2). 
http://www.scholarpedia.org/article/Sensorimotor_accounts_of_joint_attention 

 
• Pérez Manrique, A.; Gomila, A. (2017). «The comparative study of empathy: 

sympathetic concern and empathic perspective-taking in non-human animals». 
Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society, 93(1), 248-269. ISSN: 1464-
7931 

 
• Sales Gelabert, T. (2017), «Crítica y teoría feminista; por una nueva agenda 

feminista», Astrolabio. Revista Internacional de Filosofía, volum 2, número 20, 
pàgines 179-191, 2017. Article. 

 
• Sales Gelabert, T. (2017), «Repensando la interseccionalidad desde la teoría 

feminista», Ágora. Papeles de Filosofía, volum 36, número 2, pàgines 229-256 
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• Sales Gelabert, T. (2018), «Una nueva luna de miel; teoría feminista, antropologia 

feminista e interseccionalidad», Revista Andaluza de Antropología (ASANA), volum 
14, pàgines: 49-70. 

 
• Sales Gelabert, T. (2018), «Retos globales del feminismo frente al orden global 

neoliberal y conservador», Astrolabio. Revista Internacional de Filosofía, volum 2, 
número 22 (en premsa). 

 
• Valdivielso, J. (2017), «The outraged people. Laclau, Mouffe and the Podemos 

hypothesis», Constellations. An International Journal of Democratic and Critical 
Theory, volum 24, número 3, pàgines 296-309.  

Participació en congresos  

• Burges, Lucrecia, «Retos feministas: el giro naturalista». II Congreso Internacional 
de la REF, Zaragoza, Espanya, 2017. Presentació de comunicació. 

 
• Moreno-Mulet, C.; Miró-Bonet, M.; Valdivielso Navarro, J. (2017), «Percepción del 

impacto del RD 16/2012 y acciones de resistencia de las enfermeras ante los recortes 
en primaria». XXI Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados, Madrid, 
Espanya, 2017. Presentació de comunicació. 

 
• Sales Gelabert, T. (2017), «Repensar el sujeto feminista desde la interseccionalidad. 

Ambivalencias de la construcción política de la emancipación». II Congreso 
Internacional de la Red Española de Filosofía: Fronteras de la humanidad, Zaragoza, 
Espanya, 2017. Presentació de comunicació. 

 
• Sales Gelabert, T. (2017), «Retos feministas frente al orden global neoliberal, 

conservador y patriarcal». XIV Jornadas Internacionales de Filosofía Política: Los 
desafíos de la transformación política, Barcelona, Espanya, 2017. Presentació de 
comunicació.  

 
• Riutort, B. (2017) «La narrativa política de la crisis en Europa y los nuevos sujetos 

políticos», II Congreso Internacional de la Red Española de Filosofía: Las fronteras 
de la humanidad, Universidad de Zaragoza. 

 
• Valdivielso J. (2018) «Environmental Struggles and Critique: Thinking with Fraser if 

Ecologism is Capitalism's Housekeeper», Conference Philosophy and Social Science, 
Colloquium at the Institute of Philosophy Academy of Sciences of the Czech 
Republic, 17 de maig, Praga. 
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• Valdivielso J. (2017), «El espacio público de los sujetos millennial». II Congreso 

Internacional de la Red Española de Filosofía: Las fronteras de la humanidad, 
Zaragoza, Espanya, 2017. Presentació de comunicació. 

 
• Belman, M.; Corradi, G.; Rosselló, J.; Nadal, M.; Munar, E. (2017). «The role of 

individual differences in preference for curvature». Presentació de comunicació, 7th 
Iberian Congress on Perception, Coimbra, Portugal. 

 
• Corradi, Guido; Barrada, Juan Ramón; Nadal, Marcos (2017). «Visual Aesthetic 

Sensitivity in Four Dimensions». Presentació de comunicació, 7th Iberian Congress 
on Perception, Coimbra, Portugal. 

 
• Barone, Pamela; Gomila, Antoni (2017). «Infants' performance in spontaneous-

response False Belief Tasks: a Review of Paradigms and Results». Pòster, Spring 
School 2017: Social Cognition, Emotion and Joint Action, Bochum, Alemanya. 

 
• Isern-Mas, Carme (2017). «The Scope of the Moral Community». Comentarista, 12th 

Nomos Meeting: Symposium on Stephen Darwall's Second Personal Approach to 
Morality, Palma, Espanya. 

 
• Isern-Mas, Carme; Gomila, Antoni. (2017). «Love can ground Morality». Presentació 

de comunicació, Second Antwerp Summer School in Philosophy and Society: The 
• Right to be Loved, Antwerp, Bèlgica. 
 
• Belman, M.; Currò, T.; Corradi, G.; Rosselló, J.; Nadal, M.; Munar, E. (2017). 

«Individual differences in the visual preference for curved contours». Pòster, 40th 
European Conference on Visual Perception ECVP 2017, Berlín, Alemanya. 

 
• Belman, M.; Currò, T.; Corradi, G.; Rosselló, J.; Nadal, M.; Munar, E. (2017). 

«Individual differences in preference for curvature». Pòster, 20th Conference of the 
European Society for Cognitive Psychology., Potsdam, Alemanya. 

 
• Vañó, J.; Pepperell, R.; Munar, E.; Rosselló, J.; Nadal, M. (2017). «The role of 

Curvature in the appreciation of visual artworks». Pòster, VSAC 2017: Visual Science 
of Art Conference, Berlín, Alemanya. 

 
• Belman, M.; Currò, T.; Corradi, G.; Rosselló, J.; Nadal, M.; Munar, E. (2017). 

«Individual differences in preference for curvature». Pòster, 20th Conference of the 
European Society for Cognitive Psychology, Potsdam, Alemanya. 
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Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic de la 
Universitat de les Illes Balears (LINCC-UIB) 
 
El LINCC es va constituir l'any 2017 (Acord executiu de 24 d’octubre) amb l'objectiu 
d'impulsar la col·laboració entre els distints grups que fan recerca sobre el canvi 
climàtic a la UIB, com també impulsar la difusió i la transferència de coneixement cap 
a la societat. Avui són més d’una seixantena d’investigadors els que integren el LINCC-
UIB, els quals pertanyen a àrees de coneixement ben diverses, lligades als departaments 
de Biologia, Dret Públic, Economia Aplicada, Filosofia i Treball Social, Física, Geografia, 
Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació, i Química; també hi ha entre els seus 
membres personal de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA).  
 
Aquest primer curs ha estat el de la consolidació del Laboratori, assolida gràcies al 
compromís dels seus membres. Aquest compromís ha fet possible en primer lloc 
cofinançar un contracte del Programa Ocupació Jove, gràcies al qual es disposa d’una 
persona que treballa a temps complet per al LINCC-UIB. També han ajudat a la 
consolidació els primers projectes demanats a nom del LINCC-UIB que han obtingut 
finançament. Finalment, la programació de tota una sèrie d’activitats ha ajudat a donar 
visibilitat al Laboratori i a situar-lo com a punt focal de les Illes Balears pel que fa a 
l’estudi del canvi climàtic.  
 
Es detallaran a continuació totes les activitats dutes a terme durant el període 2017-18, 
tant en curs com finalitzades, impulsades directament pel Laboratori o que hagin 
comptat amb la participació d’algun dels seus membres. 
 
Activitats de recerca 

• Participació, per encàrrec del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES), en 
un estudi sobre prospectiva econòmica, social i ambiental de les Illes Balears que 
pren com a horitzó l’any 2030 

Els investigadors del LINCC treballen actualment, d'una manera conjunta i 
coordinada amb el CES, en l'elaboració d'un estudi sobre la prospectiva econòmica, 
social i ambiental de les societats de les Illes Balears amb l'horitzó a l'any 2030, per 
tal de disposar d'una eina de reflexió i una proposta estratègica que ajudin a millorar 
el sentit de les polítiques de les diferents administracions públiques i que puguin ser 
un punt de referència per facilitar els plans estratègics i la seguretat jurídica als 
diferents agents econòmics i socials de la societat civil de les Illes Balears. 

• Elaboració del requadre «Causes i conseqüències del canvi climàtic a les Illes Balears. 
La necessària acció pel clima» de la Memòria del Consell Econòmic i Social de les 
Illes Balears (CES) 2017 
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L’objectiu del requadre és, d’una banda, constatar l’existència del canvi del clima a 
les Illes Balears, així com analitzar els seus impactes ambientals, econòmics i socials. 
De l’altra, emfatitzar la necessitat urgent de començar a implementar mesures de 
mitigació i adaptació en un intent de modular la magnitud d’un fenomen que ja és 
irreversible i de fer de la societat balear una societat més resilient.  

• Participació del LINCC en el projecte de la Comissió Europea «Clean Energy for EU 
Islands» 

La iniciativa «Clean Energy for EU Islands» és un projecte impulsat per la Comissió 
Europea que persegueix fomentar la transició energètica als territoris insulars. El 
consorci liderat per l'Aliança del Clima (Climate Alliance e.V.), en el qual la UIB 
participa com a institució associada a través del LINCC, ha resultat adjudicatari del 
contracte per a la gestió i coordinació de la secretaria del projecte. Aquest organisme 
donarà suport administratiu i assessorament a les illes i els arxipèlags europeus per 
dur a terme una transició reeixida cap a un nou model energètic net i sostenible. 

 
Activitats de transferència de coneixement 

• Organització d’unes Jornades sobre Canvi Climàtic a les Balears 

Organització (en curs) de les I Jornades sobre Canvi Climàtic a les Balears, 
conjuntament amb l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) 
de la UIB i la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat del Govern balear. Les 
Jornades se celebraran a Palma els dies 25 i 26 d'octubre de 2018 i s’adrecen a actors 
de tots els àmbits (Administració pública, agents econòmics i socials, societat civil). 
Es comptarà amb conferenciants de fora de les Illes i també del LINCC; l’objectiu és 
establir una plataforma per a la transferència de coneixement, així com un espai de 
debat sobre aspectes relacionats amb el canvi climàtic.  

• Aportacions de membres del LINCC al procés de participació pública de 
l'Avantprojecte de Llei de canvi climàtic i transició energètica del Govern de les Illes 
Balears 

Nombrosos investigadors del LINCC varen col·laborar durant el procés de 
participació pública de l'Avantprojecte de Llei de canvi climàtic i transició energètica 
del Govern de les Illes Balears. Es varen fer recomanacions tècniques i de concepte, 
algunes en nom del LINCC i altres a títol particular, sobre distints aspectes de la 
norma. 

• Participació en l’elaboració d’un mapa de coneixement sobre el canvi climàtic a les 
Illes Balears  

Amb aquest projecte, encarregat pel Govern de les Illes Balears a l’empresa derivada 
de la UIB MeteoClim Services, es pretén elaborar un mapa del coneixement sobre 
canvi climàtic a les Illes Balears. L’objectiu és recollir la informació més rellevant 
sobre la recerca que es duu a terme en matèria de canvi climàtic a les Illes Balears. 
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Es tracta d’identificar i organitzar el coneixement, facilitant-ne la comprensió i 
l'accés ràpid al contingut, identificant les mancances i afavorint l'avanç en el 
desenvolupament del coneixement. Dins aquest projecte, el LINCC ha treballat la 
part del mapa corresponent a la UIB. 
 

Activitats de docència  

• Conferències a càrrec d'investigadors del LINCC i ponents convidats en el marc 
d'assignatures coordinades per altres membres del Laboratori 

Col·laboracions realitzades amb la finalitat d'oferir als alumnes d'aquestes 
assignatures un compendi d'eines que els ajudin a comprendre millor el fenomen del 
canvi climàtic, així com les seves causes i conseqüències, a la vegada que estimulen 
el seu pensament crític. 

 
Activitats de divulgació  

• Cicle de conferències de divulgació sobre el canvi climàtic a la UIB 

Cicle de conferències divulgatives, que ha mantingut un bon nivell de convocatòria i 
assistència, organitzat pel Laboratori amb l'objectiu d'acostar a la comunitat 
universitària i al públic en general els resultats de la recerca científica sobre el canvi 
climàtic que es fa a la Universitat de les Illes Balears. Les xerrades es fan una vegada 
cada mes (normalment el darrer dimarts) a les dependències de l’edifici Sa Riera, i ja 
s’han consolidat com un fòrum de debat sobre qüestions relacionades amb el canvi 
climàtic en un sentit molt ampli, des dels processos estrictament físics fins a la seva 
vessant més social. 

• Participació en la cinquena edició de la fira divulgativa Ciència per a Tothom 

Fira dedicada a la ciència, impulsada pel professorat de la UIB per fomentar les 
vocacions científiques i tecnològiques entre el jovent. El LINCC va col·laborar en el 
marc de les activitats organitzades des del Departament de Física. 

• Participació dels membres del LINCC en diferents esdeveniments públics i activitats 
en mitjans de comunicació 

Amb la finalitat de difondre el resultat de la seva feina investigadora, els membres 
del Laboratori participen assíduament en diferents esdeveniments públics i activitats 
en mitjans de comunicació. Totes aquestes activitats es publiquen periòdicament, 
de forma detallada i actualitzada, al web del Laboratori: <http://lincc.uib.eu>. 

• Participació en el programa La UOM als Pobles de Mallorca 

Programa educatiu de la UIB destinat a millorar els coneixements i la qualitat de vida 
de la gent gran. La UOM als Pobles de Mallorca és un programa de conferències 
sobre temes diversos que es duu a terme en vint-i-vuit municipis de les Illes Balears 
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durant l'any acadèmic 2017-18. En aquest programa hi han impartit xerrades distints 
membres del LINCC. 

• Participació en el cicle Els Cafès Debat de la UOM  

Programa divulgatiu impulsat pels responsables de la Universitat Oberta per a 
Majors. Es convida un ponent, que, durant trenta minuts, fa una exposició sobre un 
tema d'actualitat. Seguidament, es dona pas a un petit debat entre els assistents.  

• Participació a la taula rodona sobre «Desafiaments climàtics i oportunitats de negoci 
verd». Activitat inclosa en la Setmana Global de l’Economia Verda i el Moviment pel 
Clima 

Taula rodona emmarcada en la III edició de la Setmana Global de l'Economia Verda 
i el Moviment pel Clima, un esdeveniment mundial organitzat per Ecoemprenedors 
pel Clima (ECO4CLIM). Es tracta d'una iniciativa internacional que vol fer visibles i 
posar en pràctica solucions empresarials socialment i ambientalment responsables 
que permetin afrontar els reptes del canvi climàtic i els Acords de París. 
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Unitat d’Animació i Tecnologies Audiovisuals LADAT 

Sèrie d’animació Ramon Llull  

• Amb motiu de la commemoració del setè centenari de la mort de Ramon Llull s'ha definit la 
creació del projecte audiovisual Ramon Llull, constituït per una sèrie d'animació sobre aquest 
personatge. Amb l'objectiu d'assegurar el màxim rigor sobre la seva figura, la producció ha estat 
supervisada per la Càtedra Ramon Llull de la Universitat de les Illes Balears, com a entitat més 
idònia per a aquesta finalitat. 

 
• La sèrie d'animació, constituïda per set capítols de deu minuts, està ambientada en l'última 

etapa de la vida de Ramon Llull, concretament el 1313, en la seva última estada a Mallorca, i els 
protagonistes principals són Ramon Llull, un nin i el seu ca. La utilització d'un nin i el seu animal 
de companyia, un canet, possibilitarà la narrativa de ficció a través de la qual el nin coneix 
Ramon Llull, ja ancià, i s’estableix entre ells una tendra relació. La dolçor i inesgotable curiositat 
del nin envers la figura de Ramon Llull fan que aquest s'entendreixi perquè, a manera d'un avi 
amb el nét, li vagi explicant, com si es tractàs d'un conte, tota la seva vida i els seus èxits. Amb 
això s'aconseguirà donar una imatge més propera i humana de Ramon Llull. La figura del ca 
servirà per introduir certs moments que aconseguiran un major nivell d'empatia amb 
l'espectador. El llenguatge narratiu utilitzat s'ha adaptat al públic objectiu del projecte: nins i 
adolescents, sense menyscabar la veracitat dels fets que defineixen la vida de Ramon Llull, però 
intentant presentar-los d'una manera atractiva per a ells. Amb la producció de la sèrie 
d'animació es donarà cobertura a una necessitat real de difusió de la figura lul·liana entre els 
estudiants de primària i de secundària. Ramon Llull se situa al mateix nivell que altres figures 
universals, com Dant, Shakespeare o Goethe. Per això, els recursos didàctics per donar-lo a 
conèixer han de ser diversos i han de tenir en compte les necessitats intel·lectuals d'aquest 
públic infantil i adolescent. Aquest projecte té en compte aquesta realitat, ja que s'adapta al 
públic indicat: s'ofereix una imatge atractiva del personatge, una història amb la qual el receptor 
es pot identificar fàcilment. El llenguatge és planer, adaptat al català contemporani, i la trama 
és viva i dinàmica, perquè el públic no es perdi en la retòrica complexa pròpia de la bibliografia 
lul·lística. 

• Les entitats que han col·laborat en la sèrie han estat les següents: Govern de les Illes Balears, a 
través de la Conselleria de Cultura; Consell Insular de Mallorca; Ajuntament de Palma; 
Ajuntament de Calvià; Ajuntament d’Algaida; Ajuntament d’Andratx; Bisbat de Mallorca; i 
Fundació la Caixa. 

• La sèrie ha estat coproduïda per IB3. 
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Curs d’Expert Universitari en Disseny de Producte amb Fusta   
 
• El Curs d'Expert Universitari en Disseny de Producte amb Fusta té l'objectiu de proporcionar a 

l'alumne els coneixements teòrics i pràctics necessaris per al desenvolupament d'un producte, 
des dels seus primers estadis de concepció de la idea, passant per les diferents etapes de 
disseny, màrqueting i prototips, fins a l'obtenció del producte final, emprant la fusta com a 
matèria primera fonamental. 

 
ArtCampus 2018. Cinema, Animació i Esport 
 
• ArtCampus és un campus d'estiu dirigit a nins d’edats compreses entre 12 i 16 anys, que realitzen 

conjuntament la Unitat LADAT i CampusEsport a la Universitat. 

 
Enllaços a la pàgina web  
• <www.ladat.es>  
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Institut d’Aplicacions Computacionals i Codi Comunitari 
(IAC3) 
 
Congressos d’Astrofísica 
 
• J. L. Ballester, M. Carbonell, R. Soler, J. Terradas. The temporal behaviour of MHD 

waves in a partially ionized prominence-like plasma: Effect of heating and cooling. 
Our Mysterious Sun. Tbilisi, 09.2017. 

• R. Soler, J. Terradas, R. Oliver, J. L. Ballester. Propagation of Torsional Alfven Waves 
from the Photosphere to the Corona: Reflection, Transmission, and Heating in 
Expanding Flux Tubes. Our mysterious Sun. Tbilisi, 09.2017. 

• Oliver, R. “Coronal waves and MHD oscillations”. ESPM-15: 15th European Solar 
Physics Meeting. Budapest, Hungria. 09.2017. 

• Auchere, F., Froment, C., Antolin, P., Oliver, R., Soubrié, E., Pelouze, G., Bocchialini, 
K. “Discovery of periodic coronal rain: implications for coronal heating. ESPM-15: 
15th European Solar Physics Meeting. Budapest, Hungria. 09.2017. 

• Gurgenashvili, E., Zaqarashvili, T. V., Kukhianidze, V., Oliver, R., Ballester, J. L., 
Dikpati, M., McIntosh, S. W. “North-south asymmetry in Rieger-type periodicity 
during solar cycles 19–23”. Our mysterious Sun: magnetic coupling between solar 
interior and atmosphere. Ilia State University, Tbilisi, Georgia. 09.2017. 

• Nelson, C. J., Freij, N., Reid, A., Oliver, R., Mathioudakis,M., Erdélyi, R. “QSEBs with 
co-spatial IRIS bursts”. Our mysterious Sun: magnetic coupling between solar 
interior and atmosphere. Ilia State University, Tbilisi, Georgia. 09.2017. 

• Zaqarashvili, T. V., Oliver, R., Hanslmeier, A., Carbonell, M., Ballester, J. L., 
Gachechiladze, T., Usoskin, I. G. “Long-term variation in the Sun’s activity caused by 
magnetic Rossby waves in the tachocline” Our mysterious Sun: magnetic coupling 
between solar interior and atmosphere. Ilia State University, Tbilisi, Georgia. 
09.2017. 

 

Congressos de Relativitat i Gravitació  
 
• Alicia Sintes. Invited lecture: “Gravitational Waves”. TAE (Taller de Altas Energías) 

International Summer School on High Energy Physics. Centro de Ciencias de 
Benasque Pedro Pascual, Benasque, 3-16.09.2017 

• Geraint Pratten. Oral Presentation: “Phenomenological Waveform Models and 
Numerical Relativity”. European Einstein Toolkit Workshop 2017. Club Pollentia 
Resort, Mallorca, Spain, 11-14.10.2017 

• Geraint Pratten. Interactive Small-Group Discussion Leader “Modular Waveforms in 
LAL”. LIGOVirgo Waveform Workshop. Berlin, Germany, 17-19.10.2017 
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• Sascha Husa, Cecilio García, Geraint Pratten, Marta Colleoni. “Progress report: 
Callibrating PhenomHM to numerical data”. LIGO-Virgo Waveform Workshop, 
Berlin, Germany, 17-19.10.2017 

• Geraint Pratten. Invited Speaker: “An Overview of Results from the 1st and 2nd 
Advanced LIGO and Virgo Observing Runs”. IX CPAN DAYS. Santander, Spain, 23-
24.10.2017 

• Leïla Haegel. Attendance “LVC Parameter Estimation Workshop”. Max Planck 
Institute Potsdam, Germany, 28.11.2017 – 01.12.2017 

• Miquel Oliver, Alicia M. Sintes. Presentation: “Digitized Power Law Tracker 
Presentation (DPT)” (DCC: G1800045). CW Call. 10.01.2018 

• Geraint Pratten. Invited Talk: “Phenomenological Waveform Models”. 
Miniworkshop: “Four Challenges in Gravitational Wave Astronomy with Neutron 
Stars”. INFN, Universita’ degli Studi di Parma, Parma, Italy. 16-17.01.2018 

• Alicia M. Sintes. Contributed talk: “Searching for continuous gravitational-waves 
from spinning neutron stars”. (DCC: G1800085). Congress: Gravity@Malta 2018: 
“Gravitational Waves, Black Holes and Fundamental Physics”. University of Malta, 
Malta. 22-25/01/2018 

• Carlos Palenzuela. Invited speaker: “Binary compact objects in alternative theories 
of gravity“. Congress: Gravity@Malta 2018: “Gravitational Waves, Black Holes and 
Fundamental Physics”. University of Malta, Malta. 22-25/01/2018 

• Geraint Pratten, Ryan Magee, Marissa Walker. Presentation: “Parameter Estimation 
Update for GW170809”. (DCC: G1800160) PE Call 30/01/2018 

• C. García, M. Colleoni, G. Pratten, S. Husa. Presentation: “Calibration of a multi-
mode phenomenological waveform model to numerical data”. (DCC: G1800411) CBC 
Waveform Call 15/03/2018 

• A. Ramos, G. Pratten, S. Husa, X. Jiménez Forteza, C. García Quirós, H. Estellés, D. 
Keitel, R. Jaume, P. Covas, P. Schmidt. Presentation: “Calibration of a multi-mode 
phenomenological waveform model to numerical data”. (DCC: G1800411) CBC 
Waveform Call 15/03/2018 

• G. Pratten, S. Husa, M. Colleoni, C. García, A. Ramos, R. Jaume, X. Jiménez Forteza, 
D. Keitel, A. Nagar, S. Bernuzzi. Presentation: “IMRPhenomX: A Framework for 
Phenomenological Waveform Models”. (DCC: G1800406) CBC Waveform 
Call15/03/2018 

• Miquel Oliver, Alicia M. Sintes. Presentation: “Hough post-merger update”. (DCC: 
G1800546) LVC Meeting Sonoma State University, California, USA. 19-22/03/2018 

• C. García, M. Colleoni, G. Pratten, S. Husa. Presentation: “Calibration of a multi-
mode phenomenological waveform model to Numerical Relativity”. (DCC: 
G1800513) LVC Meeting Sonoma State University, California, USA. 19-22/03/2018 

• Alicia M. Sintes. Presentation “CW Searches Overview”. (DCC: G1800487) LVC 
Meeting Sonoma State University, California, USA. 19-22/03/2018 
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• P. Covas, E. Goetz, A. Neunzert, B. Pearlstone. Presentation: “Data characterization 
of cleaned C02 h(t)”. (DCC: G1800499) LVC Meeting Sonoma State University, 
California, USA. 19-22/03/2018 

• Pep Covas, Alicia M. Sintes. Presentation: “Setup for SkyHough all-sky analysis of O2 
data”. (DCC: G1800479) LVC Meeting Sonoma State University, California, USA. 19-
22/03/2018 

• Alicia M. Sintes. Invited speaker: “Searches for signals from unknown or poorly 
known sources”. (DCC: G1800775) INT Workshop INT-18-71W: Astro-Solids, Dense 
Matter, and Gravitational Waves. Seattle, United States. 16-20.04.2018 

• Cecilio García. Presentation: Multi-mode frequency-domain gravitational waves 
model for non-precessing black-hole binaries. 8th Iberian Gravitational Waves 
Meeting. UIB, Palma, Spain. 7/05/2018 

• Marta Colleoni. Presentation: Self-force input for binary black-hole inspirals: progress 
and challenges. 8th Iberian Gravitational Waves Meeting UIB, Palma, Spain. 
7/05/2018 

• Antoni Ramos. Presentation: A simple procedure to reduce the eccentricity of binary 
black hole simulations. 8th Iberian Gravitational Waves Meeting UIB, Palma, Spain. 
7/05/2018 

• Geraint Pratten. Presentation: IMRPhenomX: A Framework for Phenomenological 
Waveform Models 8th Iberian Gravitational Waves Meeting UIB, Palma, Spain. 
7/05/2018 

• Miguel Bezares. Presentation: Gravitational Waves of Exotic Compact Object. 
8th Iberian Gravitational Waves Meeting UIB, Palma, Spain. 7/05/2018 

• Pep Covas. Presentation: All-sky searches of continuous gravitational waves from 
isolated neutron stars 8th Iberian Gravitational Waves Meeting UIB, Palma, Spain. 
7/05/2018 

• Daniele Viganò. Presentation: Mergers of fermion-boson stars. 8th Iberian 
Gravitational Waves Meeting. UIB, Palma, Spain 

• Héctor Estellés. Presentation: Lensing effects in gravitational waves from 
astrophysical sources: signal morphology and impact on detection. 8th Iberian 
Gravitational Waves Meeting. UIB, Palma, Spain 9/05/2018 

 

Congressos sobre Tractament d’Imatges 
 
• A. Buades, J. Duran, Flow-Based Video Super-Resolution with Spatio-Temporal Patch 

Similarity, British Machine Vision Conference. London, 2017. 
• J. Mifdal, B. Coll, N. Courty, J. Froment, B. Vedel; Hyperspectral and multispectral 

Wasserstein barycenter for image fusion; IEEE Igarss, Texas EEUU, 2017. 
• J. Navarro, A. Buades, “Disparity adapted weighted aggregation for local stereo”, 

IEEE Int. Conference on Image Processing (ICIP), Beijing, 2017. 
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• A. Buades, J. L. Lisani, “Dual domain video denoising with optical flow estimation”, 
IEEE Int. Conference on Image Processing (ICIP), Beijing, 2017. 

• J. Navarro, A. Buades, “Cost Adaptive Window for Local Stereo Matching”, 
International Conference on Computer Vision Theory and Applications (VISAPP), 
Porto, 2017. 

• A. Buades, J. L. Lisani, ”Denoising of Noisy and Compressed Video Sequences”, 
International Conference on Computer Vision Theory and Applications (VISAPP), 
Porto, 2017. 

• Duran, A. Buades, “Nonlocal Regularizing Constraints in Variational Optical Flow”, 
12th Int. Joint Conf. Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and 
Applications (VISIGRAPP), vol. 6, pp. 151-161, Porto, Portugal, 2017. 

• O. Martorell, A. Buades, B. Coll, “Matching of line segment for stereo computation”, 
International Conference on Computer Vision Theory and Applications (VISAPP), 
Porto, 2017 

• Joan Duran. MISS Workshop. “Color Aliasing Removal for Pansharpened Images. 
ENS Cachan, Paris, 09.05.2017. 

	
Congressos sobre Sistemes Dinàmics 
 
• C. Vich, R. W Berg, T. Guillamon, S. Ditlevsen, “A non-linear stochastic strategy to 

estimate synaptic conductances under the presence of subthreshold ionic currents”, 
26th Annual Computational Neuroscience Meeting (CNS 2017), Antwerp (Bèlgica), 
2017 

• R. Prohens, A. E Teruel, C. Vich, “Dynamics given in slow-fast n-dimensional 
piecewise linear differential systems far from the folded manifold”, XXV Congreso de 
ecuaciones diferenciales y aplicaciones / XV Congreso de matemática aplicada 
(CEDYA + CMA), Cartagena (Murcia), 2017 

• C. Vich, P. Massobrio, A. Guillamon, “Effects of short-term synaptic plasticity on the 
dynamics of a conductance-based neuronal network model”, Barcelona 
Computational, Cognitive and systems Neuroscience (BARCCSYN) 2017, Barcelona 
(Catalunya), 2017 

• Guillamon, R. Prohens, A. E Teruel, C. Vich, “A first approach to estimate synaptic 
• conductances in the spiking regime”, Third International Conference on 

Mathematical NeuroScience (ICMNS), Boulder (Colorado, US), 2017 
• C. Vich, “Different strategies to estimate synaptic conductance’s”, Banff 

International Research Station for Mathematical Innovation and Discovery (BIRS), 
Banff, Alberta (Canada), 2017 

• Deroches, M.; Guillamon, T.; Ponce, E.; Prohens, R.; Rodrigues, S.; Teruel, A. E. 
• Ponència: “Canard dynamics near folded singularities in 3D piecewise linear 

differential systems” CEDYA + CMA, 2017, Cartagena. 
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Esdeveniments 
 

 Event Type By Place Date 

Relativity 

2nd Institute of 
Space Sciences 

Summer School - 
Gravitational 

Wave Astronomy 

Summer 
School 

Alícia M. Sintes 
Institute of Space 
Sciences, Campus 

UAB - Bellaterra, Spain 
2-7/07/2018 

Relativity 

Firma al llibre 
d’honor de la UIB 

i entrevista a 
Barry Barish 

Outreach 

Barry Barish, 
Llorenç Huguet, 

Jaume Carot, 
Javier Santaolalla, 
Alícia M. Sintes 

11 h, sala d’actes de 
Son Lledó, UIB, Palma, 

Spain 
22/06/2018 

Relativity 
"Descubriendo 
los enigmas del 

universo" 
Outreach 

Barry Barish, 
Javier Santaolalla, 
Alícia M. Sintes 

Auditòrium de Palma, 
Balears, Spain 21/06/2018 

Relativity 
"Encuentro con la 

Gran Ciencia" 
Outreach Alícia M. Sintes Sevilla, Spain 01/06/2018 

Relativity 

"El albor de la 
astronomía de 

ondas 
gravitacionales" 

Outreach Alícia M. Sintes 
Club de Mar, Palma, 

Spain 
29/05/2018 

Relativity 

"Gravitational 
Waves: this is 

how the universe 
sounds!" 

Outreach Alícia M. Sintes 
Instituto Cervantes de 

Londres, London, 
United Kingdom 

22/05/2018 
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Relativity 
Pint of Science 

Festival 
Scientific 

Divulgation 

Marta Colleoni, 
Leïla Haegel, 
Daniel Viganò 

Palma 80’s Café. 
Carrer de Femenies, 2. 
Palma, Balears, Spain 

16/05/2018 

Relativity 

"El albor de la 
astronomía de 

ondas 
gravitacionales" 

Speech Alícia M. Sintes 
Universidad 

Complutense de 
Madrid, Madrid, Spain 

16/05/2018 

Relativity 
"La física al 
descobert" 

Subject 
Josep Lluís 
Ballester 

Universitat Oberta per 
a Majors, Palma, 

Balears, Spain 

14/05/2018 
16/05/2018 

IAC3 
Ciència per a 
Tothom 2018 

Science fest IAC3 
Campus de la UIB, 

Palma, Balears, Spain 
10-12/05/2018 

Relativity 
"La física al 
descobert" 

Subject Alícia M. Sintes 
Universitat Oberta per 

a Majors, Palma, 
Balears, Spain 

09/05/2018 

Relativity 

"8th Iberian 
Gravitational 

Wave Meeting 
2018" 

Congress IAC3 - GRG 
Son Lledó, UIB, Palma, 

Balears, Spain 
07-

09/05/2018 

Relativity 

“Extreme Gravity 
Tests with 

Gravitational 
Waves from 

Compact Binary 
Coalescences:(I) 
Inspiral-Merger” 

Journal Club Miguel Bezares 
Aula 4A, edifici Antoni 
M. Alcover i Sureda, 
UIB, Balears, Spain 

03/05/2018 

Computer 
Applications 

"La física al 
descobert" 

Subject Joan J. Cerdà  
02/05/2018 
07/05/2018 
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Relativity 

"El albor de la 
astronomía de 

ondas 
gravitacionales" 

Outreach Alícia M. Sintes CosmoCaixa Barcelona 02/05/2018 

Relativity 
"La física al 
descobert" 

Subject Carles Bona 
Universitat Oberta per 

a Majors, Palma, 
Balears, Spain 

23/04/2018 
25/04/2018 
30/04/2018 

Relativity 

"Searches for 
signals from 
unknown or 

poorly known 
sources" INT 

Workshop INT-
18-71W: Astro-
Solids, Dense 
Matter, and 
Gravitational 

Waves. 

Invited 
speaker 

Alícia M. Sintes Seattle, United States 
16-

20/04/2018 

Relativity 
"Gravitational 

Waves and Binary 
Black Holes" 

Seminar Thibaut Damour 
Sala de Graus, edifici 
Antoni M. Alcover i 

Sureda, UIB 

12/04/2018, 
14:30 h 

Relativity 

"Ondas 
gravitacionales: 

así suena el 
universo… ¡por 

fin!" 

Outreach Alícia M. Sintes 
Instituto Cervantes de 

Moscú, Moscow, 
Russian Federation 

27/03/2018 

Relativity 

Scientific Session 
at the Real 

Academia de 
Ciencias Exactas, 

Físicas y 
Naturales 

Outreach Alícia M. Sintes 

Real Academia de 
Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales, 
Madrid, Spain 

14/03/2018 
17:00 - 19:00 

Relativity 

"Como dos 
extraños: 
Mecánica 
Cuántica y 
Relatividad 
General" 

Colloquium 
Prof. Jose D. 

Edelstein 

Sala de Graus, edifici 
Antoni M. Alcover i 
Sureda, UIB, Palma, 

Balears, Spain 

09/03/2018 
12:00 
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Relativity 
“Las nuevas 

mensajeras del 
universo” 

Outreach Alícia M. Sintes 
Facultad de Física, 

Universidad de Sevilla, 
Sevilla, Spain 

01/03/2018 
12:30 - 13:30 

Relativity 
"Clausura de la 

Fira de la Ciència 
i de la Tècnica" 

Public Talk Alícia M. Sintes 
Centre Bit Alaior, 

Menorca, Illes Balears, 
Spain 

24/02/2018 
12:00 - 13:00 

Relativity 
“Ondas 

gravitacionales” 
Outreach 

Héctor Estellés 
Rafel Jaume 

IES S'Arenal 
23/02/2018 
11:00-13:00 

Relativity 

"Reinterpreting 
Low Frequency 

LIGO/Virgo 
Events as 

Magnified Stellar-
Mass Black Holes 
at Cosmological 
Distances" and 
"SENR/NRPy+: 

Numerical 
Relativity in 

Singular 
Curvilinear 
Coordinate 
Systems" 

Journal Club 
Héctor Estellés 
Antoni Ramos 

Aula 4A, edifici Antoni 
M. Alcover i Sureda, 
UIB, Balears, Spain 

22/02/2018 
13:00 - 14:00 

Relativity 
Pròxima estació: 

Ciència i 
tecnologia 

Public Talk Alícia M. Sintes 
Assembly Hall, Son 

Lledó Building 
13/02/2018 
19:00-20:00 

Relativity 

Round Table: 
“Dia 

Internacional de 
la Dona i la Nina 

a la Ciència” 

Public Talk Alícia M. Sintes CaixaFòrum Palma 
09/02/2018 
18:30-20:00 



 

 

9 

Relativity 

Gravitational 
waves: a new 
probe of the 

cosmos 

Seminar Leïla Haegel 
Bucharest University, 

Romania 09/02/2018 

Relativity 

"Identification 
and mitigation of 
narrow spectral 

artifacts that 
degrade searches 

for persistent 
gravitational 

waves in the first 
two observing 

runs of Advanced 
LIGO" 

Journal Club 
Pep Covas Leïla 

Haegel 

10 Physics Laboratory, 
Antoni M. Alcover i 

Sureda Building, UIB 

01/02/2018 
14:00-15:30 

Relativity 
Gravity@Malta 
2018 – Malta 

Café Scientifique 
Public Talk 

Alícia M. Sintes, 
Thomas Sotiriou, 

Vitor Cardoso, 
Valeria Ferrari, 

Leor Barack 

Valletta Campus, 
University of Malta 

24/01/2018 
19:00-20:30 

Astrophysics 

"New 
Perspectives on a 

70-Years Old 
Problem: Kinetic 
Simulation Study 

of Landau 
Damping" 

Seminar Adolfo F. Viñas 
Seminar Room, Mateu 

Orfila i R. Building, 
UIB 

19/01/2018 
11:00-12:30 

Astrophysics 

"Hybrid modeling 
of local ion 

acceleration  and 
relaxation in the 
solar corona and 
the solar wind" 

Seminar Yana Maneva 
Seminar room, Mateu 

Orfila i R. Building, 
UIB 

18/01/2018 
11:00-12:30 

Relativity 

"Black hole kicks 
as new 

gravitational 
wave 

observables" and 
"The Binary 

Neutron Star 
event 

LIGO/VIRGO 
GW170817  a 
hundred days 
after merger: 
synchrotron 

emission 

Journal Club 
Cecilio García 

Daniele Viganò 

10 Physics Laboratory, 
Antoni M. Alcover i 

Sureda Building, UIB 

18/01/2018  14
:00-15:30 
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across  the 
electromagnetic 

spectrum" 

Astrophysics 

"High-frequency 
waves and 

instabilities in 
multi-fluid 

partially ionized 
solar plasmas" 

Thesis 
David Martínez 

Gómez 

Meeting room, Mateu 
Orfila i R. Building, 

UIB 

17/01/2018 
11:00-14:00 

Relativity 

Miniworkshop: 
“Four Challenges 
in Gravitational 

Wave Astronomy 
with Neutron 

Stars” 

Invited Talk Geraint Pratten 
NFN, Universita’ degli 

Studi di Parma, 
Parma, Italy 

16-17/01/2018 

Relativity 

“Gravitational 
Wave Astronomy: 

Recent Results 
and Chanllenges 
for the Future” 

 

Colloquium Sascha Husa 
ESI, Vienna 

 
19/12/2017 

Astrophysics 
Threads of 

Prominences 
 

Seminar M. Montes Solís 

10-11 h. Sala de 
seminaris. Edifici 

Mateu Orfila i R. UIB 
 

13/12/2017 

Astrophysics 

Nonlinear waves 
and Heating in 

multifluid 
partially ionized 
solar plasmas 

 

Seminar D. Martínez 

10-11 h. Sala de 
seminaris. Edifici 

Mateu Orfila i R. UIB 
 

13/12/2017 

Relativity Balears fa ciència TV 
Grup de 

Relativitat 
IB3 Televisió 31/12/2017 

Relativity 

"Las ondas 
gravitacionales: 

las nuevas 
mensajeras del 

universo" 
 

Colloquium Alícia Sintes 
Casa de las Ciencias, A 

Coruña 
 

25/11/2017 
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Relativity 

"Las ondas 
gravitacionales: 

las nuevas 
mensajeras del 

universo" 
 

Coloquio Alícia Sintes 
Instituto de Física 
Teórica UAM-CSIC 

 
15/11/2017 

Tratamiento de 
imágenes 

Disparity adapted 
weighted 

aggregation for 
local stereo 
matching 

 

Seminar 
Julia Navarro 

 
 13/11/2017 

Tratamiento de 
imágenes 

 
Two strategies to 
estimate synaptic 

conductances 
under nonlinear 

effects. 
 

Seminar C. Vich 

Department of 
Mathematics, 

University of Pittsburg 
 

10/11/2017 

Astrophysics 

Turbulent 
Heating between 
0.2 and 1 AU: A 
numerical study 

 

Seminar V. Montagud 

10-11 h. Sala de 
seminaris. Edifici 

Mateu Orfila i R. UIB 
 

07/11/2017 

Relativity 

"Juega con las 
ondas 

gravitacionales" 
 

Fira de la 
Ciència i la 
Tecnologia 

 

Grup de 
Relativitat 

Plaça Mallorca, Inca 
 

19-30/10/2017 

Relativity 

"Presentación del 
estado de la 
investigación 
sobre ondas 

gravitacionales" 
 

Rueda de 
prensa 

Alícia Sintes 

Ministerio de 
Economía, Industria y 

Competitividad, 
Madrid 

 

16/10/2017 

Relativity 

Gravitatonal 
waves review 
from isolated 
neutron stars 

Seminar 
Miquel Oliver 

Almiñana 

14 h. Sala de seminaris 
del Departament de 

Física, UIB 
 

10/10/2017 

Astrophysics 

Flow Instabilities 
in Partially 

Ionised Plasmas: 
Dissipative and 

Resonant 
instabilities 

Seminar J. F. Mather 

11.30-12.30 h. Sala de 
seminaris. Edifici 

Mateu Orfila i R. UIB 
 

10/10/2017 
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Tratamiento de 
imágenes 

Sparse to dense 
optical flow with 

occlusion 
estimation 

 

Seminar 
Onofre Martorell 

 
 9/10/2017 

Relativity 
"Ondas 

gravitacionales" 
 

Entrevista a 
Balears fa 

ciència en el 
Dia 

Minimúsica 
 

Rafel Jaume 
12.05 h, Es Baluard, 

Palma 
7/10/2017 

Relativity 

"Las ondas 
gravitacionales: 

las nuevas 
mensajeras del 

universo" 
 

Coloquio Alícia Sintes 

Universidad de La 
Laguna, Santa Cruz de 

Tenerife 
 

6/10/2017 

Relativity 

“Fronteras de la 
astrofísica", en 
"Enciende el 

Cosmos 2017" 
 

Conferencia 
Alícia Sintes y 
Silvia Torres-

Peimbert 

Espacio Cultural 
CajaCanarias, Santa 

Cruz de Tenerife 
 

5/10/2017 

Relativity 

“Ondas 
gravitacionales: 

¡así suena el 
universo... por 

fin!” 

Conferencia 
Alícia Sintes 

 

Conferència a la nit 
dels investigadors 

2017 
 

29/9/2017 

Relativity 

Les noves 
missatgeres de 

l’Univers 
 

Lliçó 
inaugural de 

l’any 
acadèmic 
2017-18 

Sascha Husa 
 

Seu universitària 
d’Eivissa i Formentera 

 
29/9/2017 

Relativity 

Les noves 
missatgeres de 

l’Univers 
 

Lliçó 
inaugural de 

l’any 
acadèmic 
2017-18 

Alícia Sintes 
 

Seu universitària de 
Menorca 

 
25/9/2017 
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Relativity 

Las ondas 
gravitacionales: 

las nuevas 
mensajeras del 

universo 
 

Conferencia 
en Jot Down 
Ciencia 2017 

 

Alícia Sintes 
 

Centro de Iniciativas 
Culturales de la 

Universidad de Sevilla 
 

12/9/2017 

Relativity 

Les noves 
missatgeres de 

l’Univers 
 

Lliçó 
inaugural de 

l’any 
acadèmic 
2017-18 

Alícia Sintes 
 

Son Lledó, Palma 
 

8/9/2017 

 

Enllaços a pàgines web:  

• http://iac3.uib.cat/ 
 



Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM) 

L’IEHM (Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat) és un centre d’estudi pertanyent 
a la UIB. La tasca fonamental de l’IEHM és l’estudi transversal i multidisciplinari de la 
història de les idees de la modernitat que defineixen el període que comprèn del 
Renaixement fins a la Il·lustració, recollint la història dels segles XVI al XVIII. La funció 
principal de l’IEHM consisteix en l’anàlisi de les claus del món modern hispà a través 
de perspectives literàries, històriques, culturals, filosòfiques, juridicopolítiques, 
institucionals i teològiques.  

Aquest institut universitari, creat l’any 2015, ha assolit durant el present curs 2017-18 
objectius rellevants per a la seva consolidació com a centre cabdal de l’estudi de les 
humanitats a les Illes Balears. Entre les actuacions desenvolupades es pot destacar 
especialment la creació d’una Unitat Associada al CSIC. Durant els dies 9 i 10 de febrer 
de l’any 2018 l’IEHM va coorganitzar a Palma el congrés De la Reforma a la Guerra de 
los Treinta Años, on varen participar més de cinquanta investigadors de dotze països 
diferents. A més, l’IEHM ha coorganitzat altres jornades nacionals i internacionals. En 
l’àmbit de la UIB l’Institut ha organitzat conferències d’investigadors provinents 
d’universitats espanyoles i estrangeres, contribuint a millorar la formació dels alumnes 
de grau de la Facultat de Filosofia i Lletres.   

Una altra de les accions empreses per l’IEHM en la tasca de divulgació del coneixement, 
és la creació de la Col·lecció IEHM de llibres sobre la modernitat, editats a l’editorial 
internacional Sindéresis, dins la qual, de moment, s’han publicat quatre títols, i està 
previst continuar amb aquesta feina amb quatre nous títols abans que acabi el present 
any.  

Resum de les activitats i dades principals durant el curs 2017-18  
 

Personal 
12 investigadors UIB, 26 investigadors externs, 1 
col·laborador doctor, 1 investigador postdoctoral, 4 
estudiants de doctorat, 1 tècnic, 3 alumnes col·laboradors 

Projectes d’investigació 
1 projecte en actiu el 2017-18 amb investigadors UIB de 
l’IEHM 

Seminaris 

Durant l’any 2017 i el primer semestre de 2018 els 
investigadors UIB de l’IEHM han participat en 51 
congressos, dels quals 13 varen transcórrer en universitats 
i centres de fora d’Espanya 

Publicacions 
Entre 2017 i el primer semestre de 2018 els membres de 
l’IEHM vinculats amb la UIB han publicat 53 articles 

Congressos 
El febrer de 2018 l’IEHM va coorganitzar a Palma el 
congrés De la Reforma a la Guerra de los Treinta Años  

Activitats de divulgació científica 

Membres de l’IEHM han participat en activitats de 
divulgació científica pròpies de les humanitats com: 
- Xerrades i conferències per a associacions culturals 
- Direcció i gestió d’entitats culturals 
- Publicació d’articles en mitjans de comunicació 

Més informació http://iehm.uib.es/  
 

 



Dades i gràfiques. Memòria anual de l’IEHM 
 
Publicacions 2015 - primer semestre de 2018 
 
Articles 

 

 

ALTRES PUBLICACIONS. 2015 - primer semestre de 2018 
 
Dins aquest apartat s’inclouen: llibres, capítols de llibres i edicions 

 

 
Participacions en congressos i presentació de comunicacions 
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Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos 
(IFISC) 
 
Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC)) és un centre de 
titularitat compartida entre la UIB i el Consell Superior d’Investigacions Científiques 
(CSIC). La línia transversal d'investigació de l’IFISC és l’estudi dels fenòmens genèrics 
en sistemes complexos: física estadística i no lineal, amb forts components metodològics 
de sistemes dinàmics, mètodes computacionals i mecànica quàntica. Des d’aquest 
focus de conceptes els investigadors defineixen projectes d’investigació en les següents 
línies específiques d’investigació actuals: transport i informació en sistemes quàntics, 
fotònica no lineal, dinàmica no lineal en fluids, biocomplexitat, dinàmica de fenòmens 
col·lectius en sistemes socials i dades massives (big data).  
 
Resum de les activitats principals durant el curs 2017-18 
 

Personal 

16 investigadors permanents, 15 investigadors postdoctorals, 24 
estudiants de doctorat, 9 persones de suport tècnic i 
administratiu, 11 visites de llarga durada i 51 visites curtes (durant 
l’any 2017). 

Projectes d’investigació 

Projectes actius el 2017: 3 projectes finançats per la Comissió 
Europea; 8 projectes finançats pel Pla nacional de ciència; 6 
xarxes temàtiques de col·laboració; 2 contractes d’investigació. 
Pressupost dels projectes actius el 2017: 1.793.870 euros. El 
28,87% del pressupost total correspon a finançament de la 
Comissió Europea. 

Seminaris 

71 (durant l’any 2017) 
• III Colloquia of Excelence: cicle de seminaris amb líders en 

sistemes complexos (el 23 de maig de 2018 es va fer el primer 
seminari). 

Publicacions 
58 articles en revistes indexades al JCR i 14 altres publicacions (el 
2017). 

Programa de congressos IFISC 

IFISC Workshops: 
• COSTNET: The European Cooperation for Statistics of Network 

Data Science, al campus de la UIB (del 25 al 27 d’octubre de 
2017) 

• Quantum Control on Complex Networks, al campus de la UIB 
(15 de gener de 2018) 

• CEWQO: 25th Central European Workshop on Quantum 
Optics, al campus de la UIB (del 21 al 25 de maig de 2018) 

 
IFISC Schools: 
• Summer School on Complex Socio-Technical Systems, al 

campus de la UIB (del 4 al 8 de setembre de 2017) 
VIII GEFENOL Summer School on Statistical Physics of Complex 
Systems (del 2 al 13 de juliol de 2018) al campus de la UIB. 



 
 

Activitat docent Màster oficial de la UIB amb la col·laboració del CSIC: IFISC 
Master on Physics of Complex Systems. 

Activitats de divulgació 
científica 

• Participació a la Fira de la Ciència i la Tecnologia d’Inca del 28 
al 30 d’octubre de 2017.  

• Xerrada divulgativa de Phillip Ball, escriptor divulgador científic 
al club d’opinió del Diario de Mallorca, el dia 28 de novembre 
de 2017. 

• Jornades de Portes Obertes: Open Days@IFISC 2018 (9 de 
febrer de 2018). 

• Pint of Science. La ciència portada al bar Palma 80’s Cafè, els 
dies 14, 15 i 16 de maig de 2018.  

• 1a edició del cicle de conferències Navegant per la Complexitat 
del Segle XXI: Ciència, intel·ligència i creativitat, amb la 
col·laboració de CaixaFòrum (del 19 d’abril al 3 de maig de 
2018). 

Més informació http://ifisc.uib-csic.es 
 
 
 
  



 
 

 
 Memòria anual de l’IFISC 2017 

 

 
 
 

 
 
 

Visites científicques a l’IFISC, 2012-2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Short visits Long visits Total visits 
  SPAIN 65 4 69 
  EUROPE 121 35 156 
  REST OF THE WORLD 44 30 74 

 TOTAL 230 69 299 
 
 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017
PERMANENT STAFF 16 16 15 15 16 16
POSTDOCTORAL AND

ASSOCIATED 16 19 16 20 24 15

PhD STUDENTS 22 24 27 26 23 24
LONG TERM VISITORS 7 8 19 10 14 11
SUPORT PERSONNEL 9 8 8 9 7 9
TOTAL 70 75 85 80 84 75
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Publicacions, 2012-17 
 

 

 
 

 
 
 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 
JCR JOURNALS 66 85 64 66 56 58 395 
OTHER PUBLICATIONS  12 13 7 6 8 14 60 
TOTAL  78 98 73 72 64 72 455 
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JCR JOURNALS OTHER PUBLICATIONS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL
INVITED TALKS 31 24 33 34 42 46 210
ORAL TALKS 53 41 29 50 47 43 263
POSTERS 48 35 33 54 15 79 264
TOTAL 132 100 95 138 104 168 737
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PRESENTATIONS AT CONFERENCES AND 
WORKSHOPS 2012-2017
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Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) 
 
Formació de postgrau 
Nombre d’hores: 109 ECTS 
Nombre de cursos: 8 
Nombre de persones matriculades: 167 
Nombre de docents de la UIB: 27 
Nombre de docents externs: 44 
 
Formació permanent del professorat no universitari 
Nombre d’hores: 30 
Nombre de cursos: 1 
Nombre de persones matriculades: 20 
Nombre de docents de la UIB: 0 
Nombre de docents externs: 1 
 
Formació permanent del professorat universitari 
Nombre d’hores: 188 
Nombre de cursos: 24 
Nombre de persones matriculades: 523 
Nombre de docents de la UIB: 22 
Nombre de docents externs: 1 
 
Formació de grups de recerca de l’IRIE 
Nombre d’hores: 35 
Nombre de cursos: 5 
Nombre de persones matriculades: 149 
Nombre de docents de la UIB: 2 
Nombre de docents externs: 3 
 
Convocatòries d’ajuts per a projectes d’innovació docent i de millora de la qualitat 
docent 
Nombre de projectes presentats i concedits: 68 
Nombre de seminaris presentats i concedits: 4 
Nombre d’assessoraments presentats i concedits: 1 
Nombre de docents participants: 343 
 
Organització i col·laboració en l’organització de: 
 
Conferències 
• Hàbits de lectura: de l’algoritme al factor humà. 22 de setembre de 2017 
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• El rol docent del cinema. Aplicacions pràctiques del cinema a l’educació. 10, 11, 17 i 
18 de març de 2018 

 
Jornades 
• II Jornades de Recerca i Innovació Educativa: Transferim la recerca als centres 

educatius. 15 i 16 de desembre de 2017 
 
Seminaris 
• IV Seminari La Formació Interdisciplinària en Ciències Humanes i Socials. 2, 9, 16 i 

23 de febrer de 2018 



Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA) 
 
L'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, IMEDEA (CSIC-UIB), és un centre mixt de 
recerca de titularitat compartida per l'agència estatal Consell Superior d’Investigacions 
Científiques (CSIC) i la Universitat de les Illes Balears (UIB).  
 
L'IMEDEA pertany a l'àrea cientificotècnica de Recursos Naturals del CSIC, i el seu 
objectiu principal és la producció de coneixement científic i tècnic d'alta qualitat sobre 
l'estructura i el funcionament de la naturalesa i la seva resposta a les activitats 
humanes. Aquest coneixement és essencial per a la gestió del medi natural i per 
contribuir així a millorar la qualitat de vida de les persones. L'Institut presta una atenció 
especial al seu entorn geogràfic, i per això l'àmbit preferent de la recerca són els 
ecosistemes marins, costaners i insulars. 
 
Els grups de recerca són les unitats que executen la recerca, i inclouen investigadors 
amb objectius científics compartits que col·laboren estretament tant en l'adquisició 
dels recursos necessaris com en la realització de la pròpia recerca i en la transferència 
del coneixement científic i tècnic produït a la societat. Les activitats de recerca 
s'estructuren entorn dels següents cinc grups de recerca:  
 
• Dinàmica dels Ecosistemes Marins 
• Investigació del Canvi Global 
• Tecnologies Marines, Oceanografia Operacional i Costanera 
• Microbiologia del Medi Ambient 
• Ecologia i Evolució 

 
i els nostres investigadors també han estat activament involucrats en el Laboratori 
Internacional de Canvi Global i en la Instal·lació Cientificotècnica Singular SOCIB. 
 
Transcorreguts trenta anys des de la seva fundació el 1986, l'IMEDEA és un centre de 
referència per a la comunitat científica nacional i internacional en el seu àmbit 
d'actuació, i per als gestors del medi natural de les Illes Balears, fet que li permet atreure 
talent i contribuir a la formació de nous investigadors. 
 
El 2017 els investigadors de l'IMEDEA han publicat 149 treballs en revistes indexades, 
un 77% de les quals són del primer quartil (Scopus), i 2 capítols de llibre, han dirigit 5 
tesis doctorals, 2 de màster i 6 treballs de recerca. 
 
El curs 2017-18 tres dels nostres investigadors han estat guardonats amb tres 
prestigiosos premis: Anna Travesset, premi Rei Jaume I a la protecció del medi ambient; 
Ramon Rosselló-Mora, premi Bergey per les seves contribucions en taxonomia 



bacteriana; i Beatriz Morales-Nin, premi International Otolith Symposium per la seva 
carrera científica. 
 
Resum de les activitats i dades principals al llarg del curs 2017-18 
 

Personal 

• 30 investigadors permanents. 9 de la UIB, 21 del CSIC 
• 27 investigadors postdoctorals 
• 13 estudiants de doctorat 
• 13 treballadors d’administració i serveis generals 
• 22 titulats superiors de suport a la investigació 

Publicacions 
• 149 articles en revistes indexades a Scopus, el 77% del primer quartil 
• 1 llibre i 1 capítol de llibre 

Seminaris 
• 32 seminaris 

Projectes de recerca 
vigents 

• 58 projectes vigents, dels quals 13 del Pla nacional de R+D i 7 d’Horitzó 
2020, amb un pressupost total de 3.674.000 euros 

• 4 projectes concedits del Programa estatal de foment de la investigació 
científica i tècnica d’excel·lència, amb un total de 1.270.450 euros 

Activitats de 
divulgació 

• Participació a la Fira de la Ciència i la Tecnologia d’Inca, el 29 i 30 
d’octubre de 2017 

• Setmana de la Ciència i la Tecnologia, del 6 al 10 de novembre de 2017 
(https://imedea.uib-csic.es/communication_details.php?id=1509&tp=n 
- .W0dwYX59iMJ) 

• Dia Internacional de la Dona i la Nina a la Ciència, l’11 de febrer 
(https://imedea.uib-
csic.es/communication_details.php?id=1392&tp=n#.W0So2bh9jcs) 

• Jornada de Portes Obertes de l’IMEDEA, Sant Pere 2017 
(https://imedea.uib-
csic.es/communication_details.php?id=1461&tp=n#.W0SpTLh9jcs) 

• Posidònia Festival 2017, 19, 20 i 27 de maig (https://imedea.uib-
csic.es/communication_details.php?id=1447&tp=n&lang=es#.W0Sp-
bh9jcs) 
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Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears 

La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) es va constituir el 29 
d’abril de 1996. En data 11 de desembre de 2009 es va produir una modificació 
estatutària per la qual és reconeguda com a mitjà propi instrumental de la Universitat 
de les Illes Balears. 

L’any 2014 la FUEIB va ser fusionada amb la Fundació General de la Universitat de les 
Illes Balears (FuGUIB) per absorció de la FuGUIB per la FUEIB. La FuGUIB havia estat 
creada l’any 1999, i com a conseqüència de la fusió va ser extingida l’any 2014. 

A la FUEIB durant el curs 2017-18 hi han fet feina una mitjana de 77 treballadors 
equivalents a temps complet, dels quals el 61 per cent són dones. La FUEIB va tancar 
l’exercici econòmic 2017 amb uns ingressos d’uns 6,5 milions d’euros, un resultat 
comptable de 68.292,67 euros i unes inversions totals d’uns 190 milers d’euros. 
 

A. Residència d’Estudiants de la UIB  

La Residència d’Estudiants ha tingut durant el curs 2017-18 una ocupació del 100% a 
les 97 habitacions individuals, que han estat ocupades per estudiants de la 
Universitat. Les habitacions dobles han estat ocupades per hostes visitants i convidats 
per la UIB en un 98%. 

Les habitacions dobles i les individuals han rebut visites d’estudiants dels programes 
d’intercanvi signats per la UIB, a més d’estades de professors visitants (nacionals i 
estrangers) i convidats de la UIB.  

A l’estiu de 2018 la Residència ha rebut, antre altres, estudiants del Demolab-Demotec 
(patrocinats per la Residència), assistents a la VIII edició de la GEFENOL Summer 
School de l’IFISC, estudiants del  IX Campus Cientificotècnic d'Estiu de la UIB 
(patrocinats per la Residència), visites del programa d’intercanvi de vacances del PAS, 
un grup nombrós d’estudiants d’anglès i esports procedents de tot l’Estat espanyol 
(Forenex), estades de la Federació Espanyola de Bàsquet, assistents a congressos de la 
UIB i estudiants d’intercanvi amb la Universitat de Ningbo (Xina). 

Les principals millores en les infraestructures i els serveis de la Residència durant el 
curs 2017-18 han estat les següents: reposició de cortines als despatxos i zones 
comunes; renovació de mobiliari de la recepció i la sala de televisió gran; renovació de 
mitjans d’extinció d’incendis; adquisició de cadires per a les habitacions; reposició de 
roba de bany i llit; reposició de matalassos i somiers; oferta de les beques 
d’allotjament del Govern balear; i patrocini d’activitats culturals i esportives per als 
residents. 



B. Instal·lacions esportives. CampusEsport 
 
Aquesta temporada s’ha treballat principalment en la reducció de despesa calòrica i 
elèctrica i en la millora del servei a l’usuari. Aquesta inversió s’ha materialitzat 
principalment en les accions següents: 
 
• Inversions 
o Realització d’un projecte de millora d’eficiència energètica de CampusEsport 

conjuntament amb la Residència. 
o Canvi del descalcificador d’aigua sanitària antic per un d’alta eficiència i baix 

consum. 
o Reparació i instal·lació de nova tela asfàltica i rajoles a les dutxes femenines de 

la piscina. 
o Canvi de la gespa de quatre pistes de pàdel. 
o Reparacions en el sistema d’ACS. 
o Adquisició i implantació de nova app i software de CampusEsport. 
 

• Dades operatives 
o Entre octubre de 2017 i juny de 2018 el nombre de socis oscil·la entre 4.200 i 

4.500, i el nombre de cursetistes oscil·la entre 800 i 900. 
o Entre octubre de 2017 i juny de 2018 s’han produït més de 170.000 accessos de 

socis a les instal·lacions. 
 
C. Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació i àrea de 

projectes de la FUEIB 
 

• Gestió de la propietat industrial i intel•lectual: 
o Import de la facturació per explotació de patents (royalties) per a 2017-18: 

81.885,43 euros 
o Facturació art. 83: un total de 95 contractes per un import de 751.584,21 euros 

(IVA no inclòs) 
 
• Activitats del Club d’Emprenedors UIB: 
o Programa Explorer (UIB, PalmaActiva, Banc Santander) 
o Impuls dels I Premis Emprèn el teu TFG per a treballs de fi de grau i treballs de fi 

de màster (UIB, IDI) 
o Gestió dels II Premis IECI a la Innovació TIC per a treballs de fi de grau o de 

màster a la UIB (II Premis TALENTIC) 
o 66 assistents a 2 jornades locals organitzades sobre emprenedoria i innovació.   
o 45 persones assessorades en matèria d’emprenedoria i creació d’empreses. 
o Convocatòria de proves de concepte de resultats de recerca per a PDI. 



 
• Actualització del catàleg de serveis de la UIB: nova web amb el catàleg de serveis: 

s’ha visitat el 94% (140 grups) dels 149 grups de recerca de la UIB, amb 204 
serveis publicats i catalogats per sector d’aplicació. 

 
• Activitats en el marc del projecte Enterprise Europe Network (EEN): 
o 238 assistents a 6 esdeveniments locals i regionals organitzats sobre 

finançament, propietat industrial, innovació, etc. 
o 2 trobades de transferència tecnològica (brokerage events) organitzades en el 

marc dels congressos SOVE i T-Forum 
o 5 assoliments (achievements) aconseguits (total: 11 dels 13 planificats fins a final 

de 2018) 
 

• Captació de fons (Fundraising): desenvolupament del programa de fundraising de 
la UIB: s’està ampliant el programa i s’han captat quatre projectes, entre 
investigació i singulars i solidaris, així com una beca com a fons d’ajuda per a 
estudiants. 

 
• Projectes europeus: suport a PDI en la gestió economicoadministrativa i dos 

projectes ERASMUS+ vius. 
 
• Càtedres Universitat-empresa: la FUEIB també gestiona activitats de les següents 

càtedres Universitat-empresa: 
o Càtedra Banca March de l'Empresa Familiar 
o Càtedra Endesa Red d'Innovació Energètica 
o Càtedra Hotelbeds Group d'Innovació Turística 
o Càtedra Meliá International d'Estudis Turístics 
o Càtedra Santander-UIB d'Innovació i Transferència de Coneixement 
o Càtedra ICAPE, amb la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del Govern de 

les Illes Balears, de Foment de la Cultura Emprenedora 
o Càtedra del Mar Iberostar. 

 
D. Departament de Formació i Congressos 
 
El Departament de Formació i Congressos de la FUEIB és l’encarregat de gestionar els 
estudis propis i de formació continuada de la UIB, i ofereix suport al disseny de 
propostes, acompanyament en el procediment d’aprovació, difusió i gestió 
administrativa de matriculació, suport a la direcció dels cursos, atenció al professorat 
(actualment tenim contacte amb més de 900 docents per any acadèmic), reserva dels 
espais adients per a la docència, tant físics com virtuals, gestió de la documentació 



acadèmica de materials i registre de qualificacions i tramitació de titulacions, i tota la 
gestió necessària per tal que el curs sigui viable. 
 
 

 Total cursos Total ECTS Total 
alumnes 

Total hores 

Màster 12 747 189 5.443 
Especialista universitari 7 233 110 1615 
Expert universitari 22 393 536 2.430 
Diploma universitari 1 21 10 210 
Curs d’actualització universitària 7 49 100 188 
Seminaris/jornades/tallers 55  872 1.0141 
TOTAL 72 1.443 1.817 20.027 

 
La FUEIB, en col·laboració amb el Vicerectorat d’Investigació, ofereix un servei de 
suport en l’organització de congressos i d’esdeveniments acadèmics i científics. 
Aquest servei està destinat a donar suport logístic i organitzatiu als responsables de 
l’organització de congressos, trobades, seminaris i jornades que es desenvolupin en el 
marc de la Universitat. Durant el curs 2017-18 UIBCongrés ha donat suport als 
esdeveniments següents, per ordre cronològic: 
 
Esdeveniment Dates Nombre d’hores 
14th International Robert Graves 
Conference 

Del 10 al 14 de juliol de 2018 52 

10th Conference on Articulated Motion 
and Deformable Objects (AMDO 2018) 

Del 12 al 13 de juliol de 2018 50 

XV Reunión Nacional de Geomorfología De l’11 al 14 de setembre de 2018 58* 
XIX International Conference on Human-
Computer Interaction 

De l’11 al 14 de setembre de 2018 75* 

  2.165 
Presencials: 1.838 
Virtuals: 327 

 
E. Departament d’Orientació i Inserció Professional 

 
El Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP) de la FUEIB és l’encarregat 
de gestionar els temes que fan referència a l’orientació i a la inserció professional dels 
universitaris. 
 
Té dos grans destinataris, d’una banda, les empreses que demanen universitaris, ja 
sigui per fer pràctiques extracurriculars o per contractar-los; de fet, el DOIP és una 
agència de col·locació oficial i disposa d’una amplíssima base de dades d’universitaris 
que es volen inserir en el món laboral. L’altre gran grup destinatari del DOIP són els 
universitaris, tant estudiants com graduats. A ells els oferim seguir un itinerari 
d’inserció professional que comença per les pràctiques en empreses, per rebre 



orientació en matèria de recerca de feina, i finalment els oferim l’agència de 
col·locació, per poder optar a ofertes reals de feina. 

  
A continuació detallam les dades més significatives d’aquest curs 2017-18: 
• 5048 demandants d’ocupació inscrits al DOIP 
• 676 pràctiques en empreses/entitats 
• 14 beques Santander atorgades a estudiants de la UIB 
• 758 empreses/entitats col·laboradores 
• 926 ofertes de treball tramitades 
• 158 contractes signats 
• 126 sessions d’orientació professional individualitzades 
• 12è Forum de l’Ocupació de la UIB. 7 de març de 2018 
• II Tech-Day Ocupació. 9 de maig de 2018. 



Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere de la UIB 

Per garantir la continuïtat de la Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere i reafirmar 
el compromís adquirit entre les dues institucions en anys anteriors, el 5 de juliol de 
2017 es va signar un conveni instrumental que té per objecte instrumentar la 
subvenció nominativa que l’Institut Balear de la Dona ha concedit a la Universitat de 
les Illes Balears per al manteniment de la Càtedra, i concretar els compromisos que 
les dues parts adquireixen en la substanciació de l'ajut atorgat. 

 
A continuació es detallen les activitats realitzades amb la subvenció atorgada: 
• Manteniment del Màster Oficial en Polítiques d’Igualtat i Prevenció de la Violència 

de Gènere, de caràcter interdepartamental i semipresencial, en l’oferta global de 
postgrau, any 2017, concretament el desenvolupament de l’assignatura optativa 
Seminari d’Actualització en Polítiques d’Igualtat, de cinc crèdits ECTS, adreçada a 
l’alumnat del màster, així com a la resta de la comunitat educativa. 

 

• Seminari d’Actualització en Polítiques d’Igualtat (5, 6, 19 i 20 d’octubre de 2017). 
Ha comptat amb la participació de 49 alumnes i 15 ponents. La valoració global 
del Seminari ha estat de 8,84 (escala de l’1 al 10).  
Se’n pot consultar el programa complet a l’adreça electrònica següent: 
http://sac.uib.cat/act_sac/formacio/17-18/seminari-politiques-igualtat/ 

 
• Divulgació de treballs referits a la violència de gènere i les polítiques d’igualtat per 

mitjà de la coedició amb Edicions UIB de dues col·leccions, Treballs Feministes, i 
Materials Didàctics per la Coeducació i la Prevenció de la Violència de Gènere, amb 
la publicació d’un número anual de cadascuna d’aquestes col·leccions. 

 

• Realització d’un concurs de curtmetratges amb continguts referits a la violència de 
gènere, i realització d’un concurs d’activitats de prevenció de la violència de gènere 
desenvolupades en institucions educatives no universitàries. Aquest any se n’ha 
celebrat la segona edició. 

 

• Activitats de sensibilització adreçades a tot l’alumnat de les Illes Balears i a la 
societat en general. Aquest any s’ha dut a terme un Seminari a Menorca (18 i 19 de 
setembre de 2017) i un altre a Eivissa (28 i 29 de setembre de 2017) amb el títol 
«Transformació de la masculinitat hegemònica: construint nous models de 
masculinitat», on han participat quaranta persones. 

 

• Convocatòria d’una beca de col·laboració amb l’objectiu d’oferir formació en tots 
els aspectes del desenvolupament dels continguts d’aquesta Càtedra.  



Càtedra Mário Cesariny 

Al llarg del curs acadèmic 2017-18, amb la voluntat de complir amb els seus objectius 
de dinamització, divulgació i incentivació de la presència de la cultura portuguesa a 
Mallorca, la Càtedra Mário Cesariny - Instituto Camões / UIB ha pogut dur a terme un 
conjunt d'activitats pensades, essencialment, per als alumnes de la Universitat de les 
Illes Balears, però obertes al públic en general.  
 
En aquest sentit, ha estat la nostra intenció diversificar les nostres línies d'activitats 
culturals, que abasten tant la llengua o la literatura com el cinema, la música o la 
pintura, i que a continuació passam a detallar.  
 
Els dies 19 i 20 d'octubre la Càtedra Mário Cesariny es va sumar a l'organització i 
realització a Palma del I Seminari POESCO/GRINLIBE, organitzat i dirigit per la 
directora d'ambdós grups de recerca, la Dra. Maria Payeras Grau.  
 
Els dies 25 i 26 d'octubre vàrem organitzar la primera edició del Seminario 
Internacional Palavra/Imagem: Justaposições, conjunções e (con)fusões. En aquesta 
ocasió, l'homenatjat va ser precisament la figura major del surrealisme portuguès, qui 
dona nom a la nostra Càtedra: Mário Cesariny. Aquest seminari va comptar amb la 
participació dels professors Perfecto Cuadrado (UIB), Filipa Soares (UAM-Instituto 
Camões), Carla Datia (Facultat de Lletres de la Universitat de Lisboa), Lourdes Pereira 
(UIB), Antonio Bernat Vistarini (UIB) i Carlos Paulo Martínez Pereiro (Universitat de la 
Corunya).  
 
El desembre de 2017 vàrem rebre el poeta, editor i professor José Rui Teixeira per a la 
primera sessió de les nostres IX Jornades de Cultura Portuguesa, sessió duta a terme a 
l’edifici Sa Riera de la UIB, a Palma. 	
 
El 14 de març de 2018 ens varen visitar la poeta portuguesa Filipa Leal i el realitzador 
Tomás Baltazar. En una sessió realitzada a la Facultat de Filosofia i Lletres, amb els 
alumnes com a públic privilegiat, vàrem poder visionar el curtmetratge de Tomás 
Baltazar Vem à quinta-feira, realitzat a partir d'un poema de l'autora. Després del debat 
que va seguir la presentació del curtmetratge, els alumnes varen tenir l'oportunitat 
d'entrevistar els autors per realitzar alguns treballs de curs.  
 
En aquesta mateixa visita, el 15 de març, la poeta Filipa Leal fou la protagonista de la 
nostra segona sessió de les IX Jornades de Cultura Portuguesa. Aquesta sessió va tenir 
lloc a l’edifici Sa Riera de la UIB, a Palma.  
 



El 19 d'abril va tenir lloc la tercera sessió de les IX Jornades de Cultura Portuguesa, a 
l’edifici Sa Riera de la UIB, a Palma, amb la presència de l'escriptor Valério Romão.  
 
Els dies 29, 30 i 31 de maig, es va celebrar una nova edició del Seminari Literatura i 
Pecat, enguany dedicat al pecat de l'avarícia. Aquesta és una activitat en què la Càtedra 
Mário Cesariny col·labora activament, tant en l'organització com en la presentació de 
comunicacions. Encara que estigui especialment pensada per a un públic universitari, 
aquesta trobada obre les portes a tot el públic interessat a assistir a les sessions. Ja en 
la seva setena edició, aquest seminari, que es realitza al museu Es Baluard de Palma, 
és una trobada multicultural i multilingüe, coorganitzada per la UIB i les universitats 
Holly Cross, Clarck University i UMass Amherst, dels Estats Units. Enguany la trobada 
va comptar amb la presència de convidats procedents d'Espanya, Portugal, Itàlia, Xile 
i els Estats Units.  
 
El dia 31 de maig, tancam el nostre curs lectiu amb la quarta sessió de les IX Jornades 
de Cultura Portuguesa. La sessió, que va tenir lloc al claustre de l'edifici Ramon Llull, 
va comptar amb la presència de l'escriptora i editora Adélia Carvalho i del poeta i músic 
Rui Reininho, i la participació activa dels alumnes, els quals varen tenir l'oportunitat 
de dialogar i entrevistar els dos autors per als seus treballs del curs de portuguès. Altres 
alumnes han tingut l'oportunitat de traduir i llegir alguns dels seus textos i fins i tot 
d'interpretar-los musicalment.  
 
Paral·lelament a aquestes activitats, i en la seva qualitat de Centre Avaluador de 
Portuguès com a Llengua Estrangera (LAPE/Caple/Instituto Camões), una de les 
responsabilitats de la Càtedra Mário Cesariny és promoure i realitzar els exàmens 
oficials de portuguès com a llengua estrangera en aquesta universitat, i donar suport 
lingüístic als candidats a aquests exàmens en els seus cinc nivells. Al llarg d'aquest 
curs, hem realitzat cinc exàmens.  
 
El pla d'activitats que hem pogut complir aquest passat curs ha estat possible gràcies 
a les col·laboracions que hem anat establint al llarg d'aquests anys, i a la col·laboració 
de la Universitat de les Illes Balears, tant del Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres 
com, de manera fonamental, del SAC (Servei d'Activitats Culturals), col·laboració que 
no només agraïm sinó que esperam poder continuar i ampliar en la mesura del que 
sigui possible. 
 



 

 

Càtedra UNESCO – Sa Nostra per a la Gestió Empresarial i el 
Medi Ambient 
 
La Càtedra UNESCO - Sa Nostra per a la Gestió Empresarial i el Medi Ambient va néixer 
el 24 de novembre de 1998 amb l’objectiu de contribuir, a través de l’organització de 
diversos programes educatius i de recerca al voltant de les relacions existents entre el 
sistema econòmic i l’ecosistema, al desenvolupament socioeconòmic de la comunitat 
balear. Des del 28 de setembre de 2010, el doctor Àngel Bujosa Bestard n’és el director, 
i la doctora Catalina M. Torres Figuerola, la coordinadora.  
 
Les principals activitats de la Càtedra en el curs acadèmic 2017-18 han estat les 
següents: 
 
• En l’àmbit de la docència, els membres de la Càtedra han participat en l’organització 

i impartició del Màster Universitari en Economia del Turisme: Monitoratge i 
Avaluació (MEMT), que persegueix transferir coneixements analítics i metodologies 
quantitatives en monitoratge i avaluació per afrontar els reptes econòmics actuals 
de les economies especialitzades en turisme. 

 
• En l’àmbit de la investigació, els membres de la Càtedra han continuat participant 

en el projecte Impactos Medioambientales y Económicos del Cambio Climático sobre 
las Costas y Puertos Españoles (CLIMPACT), finançat pel Ministeri de Ciència i 
Innovació. Fruit d’aquesta recerca és la publicació de diversos articles en revistes 
internacionals com Ecological Economics i la participació en congressos i seminaris 
com el Simposi sobre l'Estat Actual i les Perspectives de Futur de les Praderies de 
Posidonia Oceanica, organitzat per la UIB. Així mateix, els membres de la Càtedra han 
elaborat diversos documents de treball i diversos articles que es troben en revisió en 
revistes d’impacte i codirigeixen una tesi doctoral. 

 

Enllaços a la pàgina web:  
 
• <http://catedraunesco.uib.es> 


