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Fitxa de descripció d’activitats. Memòria acadèmica 

Edicions UIB 

Resum  

La finalitat d'Edicions UIB és la producció, gestió i promoció de les edicions generades 
per la institució universitària. Ho fa al voltant de les col·leccions i les revistes 
científiques, amb la doble responsabilitat de difondre els coneixements sorgits en el si 
de la Universitat i proporcionar materials propis per a la tasca docent. 
Aquesta activitat es desenvolupa tant en l'àmbit de la investigació especialitzada com 
en el de la divulgació. La voluntat d'arribar d'una manera eficient a tots els sectors fa 
que Edicions UIB col·labori també amb altres editorials. 
La tasca editorial actual engloba l'ús d'eines informàtiques i tecnologies de la 
informació. Ara Edicions UIB avança en l'edició digital i aprofundeix el seu projecte 
integrant al màxim les diverses instàncies que intervenen en el procés de difusió del 
coneixement. 

Llista de títols de llibres publicats  

Edició de llibres en paper 

  Flora vascular de les Illes Balears. 
 El batec humà en els «Proverbis» i en els «Poemes bíblics» de Joan 

Alcover. 
 17 poemes de Llorenç Moyà per a cor a cappella. Extrets del seu 

poemari «Flos Sanctorum». 
 Violencias simbólicas y otras agresiones corporales en la fotografía 

contemporánea realizada por mujeres: de la mirada masculina a 
la acción crítica.  

 Història de la literatura popular catalana. 
 Subversiones artísticas en régimenes totalitarios y otras formas de 

intervencionismo estatal. 
 Azulinante. Guia didàctica per a la intervenció educativa dels 

estudiants amb TEA a l’escola inclusiva.  
 Nuevos horizontes en la literatura latina de Estados Unidos: 

Transnacionalismos, resistencias queer y sus manifestaciones en la 
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web.  
 Bones pràctiques i consideracions pel desplegament d’estacions de 

mesura mitjançant la plataforma IoTIB.  
 Les pintures murals del claustre franciscà de Sant Bonaventura de 

Llucmajor, Mallorca. De la restauració a la interpretació.  
 Cálculos renales. Tipos y prevención. 
 Public law of tourism. 
 Estadística aplicada con R. 9. Análisis de diseño factorial con el 

package PAxB. 
 Vulnerabilidad y resistencia: experiencias investigadoras en 

comercio sexual y prostitución.  
 Ifigenia a Tàurida. Traducció d’«Iphigénie en Tauride» de Claude 

Guimond de la Touche. 
 Habilitats lingüístiques. Una introducció. 
 Hablar en público. Instrucciones para perder el miedo. 
 Les llegendes del centre del món. 
 El temps i el clima de Menorca. 
 Estadística aplicada con R. 11. Análisis de diseños factoriales de 

bloqueo entre con el package Pblock. 
 Comèdia de la General Conquista de Mallorca. 
 Métodos y técnicas en Biología Molecular: cultivos celulares. 
 Materials didàctics per a la prevenció de la violència de gènere. 

 
 

Edició de llibres electrònics 

 Hàbits saludables a l’escola.  
 Els fiblons a Espanya. Climatologia i catàleg de tornados i trombes. 
 Problemas resueltos de hormigón estructural en edificación. 
 Mediterráneo Inter/Transcultural / Méditerranée Inter/Transculturelle. El Otro, el 

lugar del otro, la lengua del otro / L’Autre, le lieu autre, la langue autre. 
 

 
 

Llista de revistes actives 

Edició de revistes en paper 
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 Educació i Història. Revista d’Història de l’Educació, 32 
 Educació i Història. Revista d’Història de l’Educació, 33 
 Revista Taula. Quaderns de Pensament, 47 

 
 

Edició de revistes electròniques 

 Materialidades. Perspectivas Actuales en Cultura Material. Vol. 5 (2017) 
 Annals of Mediterranean Surgery (AMS). Vol. 1, núm. 2 (2018) 
 Annals of Mediterranean Surgery (AMS). Vol. 1, núm. 1 (2019) 
 Educació i Història: Revista d’Història de l’Educació. Núm. 32 (2019) 
 Educació i Història: Revista d’Història de l’Educació. Núm. 33 (2019) 

 

Presentacions 

 Libraría de Mulleres Lila de Lilith, Santiago de Compostel·la. 20-11-18. Guerras 
simbólicas. El papel del audiovisual en la lucha contra la violencia de género. 

 Sala polivalent de l’Antic Mercat, Muro. 20-06-18. Pioneres: dones que han 
obert nous camins. Sempre hi hem estat. 

 Sala de Juntas del Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana 
(Facultat de Filosofia i Lletres. Universitat d’Oviedo), Oviedo. 29-11-18. 
Violencias simbólicas y otras agresiones corporales en la fotografía 
contemporánea realizada por mujeres: De la mirada masculina a la acción 
crítica. 

 Llibreria Quars, Palma. 27-09-18. Quan la Mediterrània es va evaporar. 
Evidències de la crisi de salinitat messiniana a l’illa de Mallorca. 

 Casal Can Grau, Sencelles. 02-02-19. Pioneres: dones que han obert nous 
camins. Sempre hi hem estat. 

 Ca n’Oleo, Palma. 14-03-19. Història de la literatura popular catalana. 
 Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, Palma. 27-03-19. 17 

poemes de Llorenç Moyà per a cor a cappella. 
 Casal de Cultura Can Gelabert, Binissalem. 30-03-19. 17 poemes de Llorenç 

Moyà per a cor a cappella. 
 Claustre de Sant Bonaventura, Llucmajor. 14-05-19. Les pintures murals del 

claustre franciscà de Sant Bonaventura de Llucmajor, Mallorca. De la restauració 
a la interpretació. 

 Fira del Llibre de Palma, Palma. 04-06-19. Hablar en público. Instrucciones para 
perder el miedo. 
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Assistència a fires nacionals i internacionals 

 Fira del Llibre de Palma (hem compartit tendal amb el Consell de Mallorca) 
 Setmana del Llibre en Català de Palma 
 Fira del Llibre de Madrid 
 Fira del Llibre de València 
 Liber (Barcelona) 
 Fira del Llibre de Granada 
 Fira del Llibre de Frankfurt. Alemanya 
 Fira del Llibre de Guadalajara. Mèxic 
 Fira del Llibre de Buenos Aires. Argentina 
 

Enllaços a la pàgina web 

 https://edicions.uib.cat/ 
 


