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Fitxa de descripció d’activitats. Memòria acadèmica del curs 
2018-19 

Servei de Recursos Audiovisuals (SRAV) 

Produccions i enregistraments 
S’han realitzat 165 produccions audiovisuals i 45 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 de videoconferència ha estat: 4.944h i.  

Hores en què s’han utilitzat les aules de videoconferència amb connexió: 

Hores del curs acadèmic 4 3.745h 

Hores d'activitats diversesii 904h 

Hores de postgrau/doctorat/màster/ 295h 

Encara que les aules de videoconferència tenen un ús prioritari sobre les classes que 
no necessiten connexió, sovint es fan servir també sense connexió. El total d’hores 
que s’han usat aquestes aules de manera local és: 3.152h. 

 
Servei de préstec de material audiovisual 
S’han fet 225 préstecs de material audiovisual divers. 

Tipus de material Dies de préstec 

Altaveus 50 

Megafonia portàtil 
 

25 

Videoprojector 20 

Micròfon sense fil 35 

Pantalla de projecció 10 

Trípode 30 
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Arxiu d’imatges / servidor de vídeo 
S’han processat, catalogat i arxivat 210 arxius audiovisuals. 
 
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 2. 

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. 

                                                 
i Les dades són les hores de connexió de les aules de Palma. 

ii Les activitats diverses inclouen: conferències, reunions, exàmens, tutories, seminaris, cursos, etc. 

4. Hi ha menys hores registrades de les reals ja que es van esborrar registres al iniciar les pràctiques, al 
març i l'abril, els estudis de GIFM i per error es va esborrar la sèrie sencera. 

Càmera vídeo digital 40 

Gravadora digital àudio 15 


