
Introducció 

La Memòria de l’any acadèmic 2018-19 que es presenta correspon al balanç del segon 
any acadèmic del mandat del Rector Llorenç Huguet Rotger, que va començar arran 
del procés electoral que va tenir lloc el 24 de maig de 2017, en què fou reelegit. El 
Rector va prendre possessió del càrrec el dia 10 de juny de 2017, en virtut del seu 
nomenament pel Decret 30/2017, de 9 de juny, publicat al BOIB núm. 71, de 10 de 
juny, i va formar el nou equip de govern. 
 
El mes d’abril de 2019 va acabar la seva tasca el doctor Jaume Carot Giner com a 
vicerector d’Investigació i Internacionalització, i el va substituir en el càrrec el doctor 
Enrique García Riaza. 
 
L’any acadèmic s’inicià el dia 7 de setembre de 2018, a la sala d’actes de Son Lledó, 
amb la lliçó inaugural a càrrec del doctor Pere Antoni Salvà Tomàs, catedràtic de 
Geografia Humana de la UIB, amb el títol «La població de les Illes Balears al llarg dels 
quaranta anys de la UIB». De manera solemne, amb aquest acte institucional s’obria 
l’any acadèmic que ha estat l’escenari dels actes finals de celebració del 40è aniversari 
de la UIB. 
 
L’obertura de l’any acadèmic va continuar a les seus de la Universitat a Menorca i a 
Eivissa i Formentera; el dia 12 de setembre de 2018 a Menorca i el dia 17 de setembre 
de 2018 a Eivissa, amb la mateixa lliçó inaugural pronunciada pel doctor Pere Antoni 
Salvà Tomàs. El mateix dia, a cada seu, també es varen dur a terme les cerimònies de 
graduació de l’any acadèmic 2017-18. 
 
A Palma, l’acabament del curs es va celebrar amb les cerimònies de graduació de l’any 
acadèmic 2018-19. Els dies 11, 12, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol de 2019 les 
diferents facultats graduaren els seus alumnes, a l’edifici Arxiduc Lluís Salvador, i els 
varen lliurar l’obra gràfica inspirada en la taula periòdica, amb edició numerada, que 
els acompanyarà en el futur com a record de la seva estada i formació a la UIB, 
precisament l’any del 150è aniversari de la taula periòdica. 
 
I per als alumnes de la UOM la cerimònia de graduació va ser el dia 16 de juliol de 
2019, també a l’edifici Arxiduc Lluís Salvador. 
 
Així mateix, cal destacar l’acte de reconeixement als nous doctors i doctores de l’any 
2017-18 a la sala d’actes de Son Lledó, el dia 22 de novembre de 2018, amb motiu de 
la festivitat del Beat Ramon Llull. 
 
Quant al moviment de les persones que conformen la Universitat, podem destacar 
que la UIB ha comptat amb 723 professors a temps complet i 266 d’associats 
equivalents a temps complet. Un 58,4 per cent són homes i un 41,6 per cent, dones. 
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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 11 de febrer de 2019 

 Informe de la Síndica de Greuges. 
 Informe del Rector. 
 Elecció dels representants dels claustrals dels grups A), B) i C) a la Mesa del 

Claustre. 
 Elecció dels representants dels claustrals dels grups A), B) i C) al Consell de Govern. 
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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 set sessions 
ordinàries i una d’extraordinària. 
 
La composició del Consell de Govern al llarg d'aquest any ha experimentat canvis, arran 
d’algunes substitucions de càrrecs, de distints processos electorals 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 diverses modificacions de plantilla dels departaments, Campus 

Digital - illes i Centre d'Estudis de Postgrau de la Universitat. 
 Aprovació de la compleció de l’oferta d’ocupació pública de personal 

d’administració i serveis de la UIB per a l’any 2018. 
 Aprovació de la modificació de l’Acord normatiu 12189/2017, de 20 de febrer, pel 

qual es regula l’accés i admissió als ensenyaments oficials de grau. 
 Aprovació de la distribució dels representants dels grups A) (professors doctors 

amb vinculació permanent a la Universitat), B)(resta de personal docent i 
investigador) i C) (estudiants) al Claustre de la Universitat. 

 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 del Projecte de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a 
l’any 2019. 

 Aprovació de la política de signatura electrònica de la Universitat de les Illes 
Balears. 

 Aprovació de la modificació de l’Acord normatiu 7250/2005, de 17 de juny, pel 
qual s’aproven els criteris generals de contractació de professorat. 

 Aprovació de la normativa de préstec bibliotecari de la UIB. 
 Aprovació del Reglament de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE). 
 Aprovació del calendari acadèmic per a l’any acadèmic 2019-20. 
 Aprovació del nomenament del senyor Oriol Bonnín Gubianas com a doctor 

honoris causa de la Universitat. 
 Fixació de la composició de les comissions de contractació referents a places de 

professorat docent i investigador contractat i interí de la Universitat de les Illes 
Balears. 

 Aprovació dels criteris generals de contractació del professorat. 
 

 Aprovació del Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat 
de la Universitat de les Illes Balears. 

 Aprovació del Codi d’integritat en la recerca de la Universitat de les Illes Balears. 
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 Aprovació de la regulació de les proves d’admissió als ensenyaments universitaris 
oficials de grau. 

 Aprovació i modificació del Reglament de l’Institut d’Estudis Hispànics en la 
Modernitat (IEHM). 

 Aprovació de la convocatòria d'ajuts de la UIB per a l'any acadèmic 2018-19 per als 
estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes. 

 Aprovar l’actualització del catàleg de màsters universitaris al RUCT. 
 Aprovació de l'oferta de places i del numerus clausus d’estudis de grau i de màster 

universitari per a l’any acadèmic 2019-20. 
 Aprovació de l’oferta d’ocupació pública de personal docent i investigador de la 

UIB per a l’any 2019. 
 Aprovació de la proposta per a la realització de la prova d’aptitud personal per 

accedir als graus d’Educació Infantil i d’Educació Primària. 
 Aprovació de nous plans d'estudis i modificacions dels plans d'estudis de grau 

següents: 
o Grau d’Educació Infantil 
o Grau d’Educació Primària 
o Grau d’Educació Social 
o Grau d’Enginyeria Telemàtica 
o Grau de Relacions Laborals 
o Grau de Nutrició Humana i Dietètica 

 Aprovació de la modificació del pla d’estudis del Màster Universitari en 
Competència Lingüística i Literària: Investigació i Ensenyament. 

 Aprovació de l’assignació de complements retributius per augment de l’activitat 
docent a vint-i-vuit (28) professors per al curs 2018-19. 

 Aprovació del complement assignat a vuitanta-dos (82) professors que 
imparteixen docència en la modalitat Campus Digital - illes durant l’any acadèmic 
2018-19. 

 Aprovació de l’assignació de complements retributius addicionals del PDI de la 
UIB, una vegada avaluats per la Comissió d’Assessorament de l’AQUIB: 
o Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat investigadora 

del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears a tres (3) 
professors. Convocatòria 2018 

o Complement retributiu d’estímul i reconeixement de la docència i la formació 
permanent del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes 
Balears a vuitanta-cinc (85) professors. Convocatòria 2019 

o Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat investigadora 
del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears a 
seixanta-tres (63) professors. Convocatòria 2019 

o Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència en 
investigació i la transferència de coneixement del personal docent i 
investigador de la Universitat de les Illes Balears a setanta-sis (76) professors. 
Convocatòria 2019 

 Aprovació de trenta-cinc (35) propostes d’ajuts per a estades breus de professors 
de prestigi reconegut d’altres universitats a la UIB. 

 Substitució de membres de les comissions següents: Acadèmica, Electoral, de 
Contractació i Econòmica. 
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 Substitució de membres del Consell Social de la Universitat. 
 Aprovació de la composició de les comissions i comitès següents: 
o Comitè d’Ètica de la Recerca (CER) de la Universitat de les Illes Balears. 
o Comitè de Bioseguretat de la Universitat de les Illes Balears. 
o Comissió dels estudis propis. 

 Aprovació de setanta-un (71) estudis propis de la UIB. 
 Aprovació de la proposta de cinquanta-una (51) comissions per a la provisió de les 

places de cossos docents i setanta-quatre (74) comissions per a la provisió de les 
places de professorat contractat. 

 Aprovació de setze (16) propostes de col·laboradors honorífics de diferents 
departaments. 

 Concessió de quatre (4) llicències per estudis, amb l’informe previ del 
departament corresponent. 

 Aprovació de la modificació de dues (2) llicències per estudis. 
 Aprovació de la suspensió d’una (1) llicència per any sabàtic. 
 Aprovació d’una (1) proposta de nomenament de professor emèrit de la 

Universitat. 
 Aprovació de nou (9) propostes de nomenament i renovació de professors emèrits 

propis de la Universitat. 
 Atorgament de les vènies docents sol·licitades pels professors de l’Escola 

Universitària d’Hoteleria de les Illes Balears per a l’any acadèmic 2018-19. 
 Atorgament de les vènies docents sol·licitades pels professors dels centres adscrits 

per a l’any acadèmic 2019-20: 
o Escola Universitària d’Hoteleria de les Illes Balears 
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 les propostes de tretze (13) comissions per atorgar premis 
extraordinaris de doctorat. 

 Aprovació del canvi d’àrea de coneixement d’una professora del Departament de 
Filologia Catalana i Lingüística General. 

 La Comissió Acadèmica, per delegació del Consell de Govern, va concedir trenta-
dos (32) premis extraordinaris d'estudis de grau, a proposta de la facultat o escola 
universitària, corresponents a l’any acadèmic 2017-18: 
o Escola Politècnica Superior: sis (6) 
o Facultat de Ciències: quatre (4) 
o Facultat de Dret: quatre (4) 
o Facultat d’Economia i Empresa: tres (3) 
o Facultat d’Educació: quatre (4) 
o Facultat de Filosofia i Lletres: cinc (5) 
o Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia: tres (3) 
o Facultat de Psicologia: un (1) 
o Facultat de Turisme: dos (2) 

 Ratificació de vint-i-cinc (25) acords marc i noranta-quatre (94) convenis, protocols i 
addendes, dels quals sis (6) són tramitats pel CEP. 
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Evolució de convenis, 1997-2018 

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 

2018 141 155 139 
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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 2019 se substituí el vicerector d’Investigació i Internacionalització 

Durant l’any acadèmic 2018-19, el Consell de Direcció es va reunir en sessió ordinària 
pràcticament cada dimarts, i tingué lloc igualment una reunió extraordinària. 

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. 

 Autorització de l’ampliació de les despeses per allotjament. 
 Aprovació de la modificació del nombre de vicedegans de la Facultat de Medicina. 
 Creació i regulació del registre de funcionaris habilitats per a la identificació i 

l’autenticació de ciutadans en l’àmbit de la Universitat de les Illes Balears. 
 Aprovació de la fiscalització prèvia en determinats expedients de contractació. 
 Aprovar de delegar el vicerector d’Investigació i Internacionalització perquè firmi, 

en nom del Rector, els convenis que s’ajustin al conveni model per establir un 
programa d’intercanvi d’estudiants entre les universitats participants. 

 Derogació de l’Acord executiu 10382/2012, d’11 de setembre, pel qual s’estableixen 
les excepcions a la suspensió del complement econòmic destinat a completar la 
prestació per incapacitat temporal per contingències comunes del règim de la 
Seguretat Social i de MUFACE. 

 Aprovació de la modificació i compleció del registre de funcionaris habilitats per a 
la identificació i l’autenticació de ciutadans en l’àmbit de la Universitat de les Illes 
Balears que figuren a l’annex de l’Acord executiu 129/2018, de 13 de novembre, pel 
qual es crea i regula el registre abans esmentat.  

 Aprovació de la convocatòria de places d'alumnat col·laborador per a l’any 
acadèmic 2019-20. 

 Acord relatiu a la declaració de dies inhàbils a efectes de còmput de determinats 
terminis en procediments administratius. 

 Aprovació del nomenament d’una col·laboradora honorífica del Servei Lingüístic. 
 Aprovació de la creació del Laboratori Interdisciplinari sobre Drets i Llibertats de la 

UIB (LIDIB) 
 



www.uib.cat 

 

 

 Aprovació de la creació de la Comissió de Transparència de la Universitat de les 
Illes Balears 

 Modificació de la composició de les comissions i comitès següents: 
o Comissió de Qualitat de la Universitat de les Illes Balears. 
o Comitè de Bioseguretat de la Universitat de les Illes Balears. 

 Aprovació del canvi de denominació de la proposta de Màster Universitari en 
Desenvolupament de la Competència Lingüística i Literària: Ensenyament i Recerca 
per la de Màster Universitari en Competència Lingüística i Literària: Ensenyament i 
Recerca. 

 Aprovació de la proposta de modificació del programa de Doctorat en Educació i la 
proposta de comissió o grup de treball encarregat d’elaborar la proposta 
esmentada. 

 Aprovació de la composició de comissions d’elaboració i disseny de títols: una (1) 
de grau i dues (2) de màster universitari. 

 Aprovació de la modificació de la composició de dues (2) de les comissions 
d’elaboració i disseny de títols de màster universitari. 

 Autorització de cinc (5) comissions acadèmiques de programes de doctorat. 
 Autorització de tres (3) modificacions de comissions acadèmiques de programes 

de doctorat. 
 Autorització de la reedició de cent deu (110) estudis propis de l'any acadèmic 2018-

19. 
 Concessió de quaranta-dues (42) 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. 

 Concessió d’una (1) llicència per dedicació a tasques de perfeccionament docent i 
de recerca per un temps no superior a tres mesos.  

 Aprovació del nomenament de vuitanta-un (81) investigadors col·laboradors de la 
UIB. 

 Convocatòria dels processos electorals següents: 
o Eleccions de representants del grup A) (professors doctors amb vinculació 

permanent a la Universitat) al Claustre de la Universitat. 
o Eleccions de representants del grup B) (resta de personal docent i investigador) 

al Claustre de la Universitat. 
o Eleccions de representants del grup C) (estudiants) al Claustre de la Universitat. 

Eleccions de representants dels estudiants per estudis al Consell d’Estudiants de la 
Universitat 



www.uib.cat 

 

 

Fitxa de descripció d’activitats (2018-2019). Consell Social 

 

El Consell Social 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 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 2018-19 
Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 14 de novembre de 2018 

 Acord ratificatiu de l’acord de la Comissió Permanent sobre la modificació de la 
normativa de permanència d’estudiants a la UIB. 

 Aprovació de complements retributius del professorat de la UIB. 
 Aprovació dels preus dels cursos i proves lliures del Pla de Formació Lingüística 

i Cultural (FOLC). 
 Modificació de la composició de les comissions del Consell Social. 
 Aprovació de la memòria del Consell Social del curs 2017-18. 

 
Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 19 de desembre de 2018 

 Aprovació del pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l’any 2019. 
 Aprovació del pressupost del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears 

per a l’any 2019. 
 Aprovació de la incorporació de la UIB a SIGMA Gestión Universitaria, AIE. 
 Aprovació de la convocatòria de complements retributius addicionals del 

personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears, de 
conformitat amb les previsions del Decret 7/2017, de 10 de febrer. 

 Aprovació de proposta dels complements retributius addicionals del 
professorat. 

 
Sessió extraordinària del ple del Consell Social del dia 21 de març de 2019 
En aquesta sessió es va fer la presentació de l'Institut de Física Interdisciplinària i 
Sistemes Complexos (IFISC), i de la seva acreditació com a Unitat d'Excel·lència María 
de Maeztu. 

 Aprovació de complements retributius de professorat. 
 Aprovació de despesa pluriennal. 

 
Sessió extraordinària del ple del Consell Social del dia 11 de juny de 2019 
En aquesta sessió es va debatre i valorar els quatre anys de mandat del Consell Social 
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sota la presidència de la senyora Francesca Mas Busquets.  
 
Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 9 de juliol de 2019 

 Informe d’auditoria financera i de compliment de l’exercici 2018 de la UIB i la 
FUEIB.  

 Aprovació de la liquidació dels comptes anuals de la UIB de l’exercici 2018. 
 Aprovació de la relació de màsters oficials extingits o en procés d’extinció, a 

l’efecte d’actualització del Registre d’Universitats, Centres i Títols. 
 Aprovació de complements retributius del personal docent de la UIB del 

projecte Campus Digital - illes. 
 Ratificació de l’acord de la comissió permanent del Consell Social de la 

distribució de beques col·laboració del Ministeri d’Educació i Formació 
Professional per al curs 2019-20. 

 Aprovació de les bases i la convocatòria de la catorzena edició dels premis 
d’investigació de batxillerat i cicles formatius de grau superior, curs 2019-20. 

 Aprovació de la tercera convocatòria dels Premis als Treballs de Fi de Grau de 
la UIB, curs 2018-19. 

 
Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 25 de juliol de 2019  

 Aprovació dels complements retributius addicionals del professorat. 
 Aprovació dels complements retributius del professorat de Campus Digital - 

illes. 
 Aprovació de la despesa pluriennal per al subministrament de llicències d’ús 

del software de Microsoft per a la UIB. 
 Aprovació de la despesa pluriennal per a l’adquisició d’un microscopi 

electrònic de transmissió per als Serveis Cientificotècnics de la UIB  
 Aprovació de la memòria del Consell Social de l’any acadèmic 2018-19. 

 
Segona edició dels premis del Consell Social per als treballs de fi de grau 
 

El dimarts 12 de novembre de 2018, a les 18 hores, a la sala d’actes de Ca 
n’Oleo, s’atorgaren els guardons de la segona edició dels Premis als Treballs de Fi de 
Grau de la UIB.  

Aquests premis tenen com a objectiu el reconeixement acadèmic de la fi dels estudis 
de grau, donar valor a la superació de les dificultats personals i econòmiques a través 
dels estudis universitaris, i incentivar la continuació de la vida acadèmica a la UIB. 

L’alumnat premiat ha estat objecte de dues distincions: la primera consisteix a fer 
constar l'obtenció del premi a l'expedient acadèmic de grau dels guanyadors. La 
segona part del premi, de tipus econòmic, és de 1.500 euros en efectiu (subjectes a 
les retencions fiscals vigents), per sufragar el cost de la matriculació del primer any 
d'un màster universitari oficial, d'un altre grau oficial o d’un títol propi de postgrau, 
tots de la UIB. 
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Tretzena edició dels premis d’investigació per a alumnes de batxillerat i de cicles 
formatius de grau superior 

El dia 19 de juliol de 2019, a les 12.30 hores, a la sala d’actes de Ca n’Oleo, tingué lloc 
l’acte de lliurament dels guardons de la tretzena edició dels premis d’investigació per 
a alumnes de batxillerat i de cicles formatius de grau superior. 

En aquesta edició, es varen presentar 17 treballs, tots d’alumnes de l’illa de Mallorca. 
Se n’han premiat sis, quatre dels quals a les categories individuals i dos a les 
categories col·lectives, amb un resultat de deu alumnes i sis professors/es 
premiats/ades. 

 

Cicle de conferències Dones que Inspiren 

Artículo I. Cicle de conferències organitzat, conjuntament, per l’Institut Balear de 
la Dona, el Consell Social i el Vicerectorat de Projecció Cultural, Universitat Oberta i 
Seus Universitàries (Servei d’Activitats Culturals) de la UIB. 

La realitat contemporània requereix una reflexió complexa, un pensament contrastat 
des de múltiples vessants. Per aquest motiu, es va pensar crear aquestes jornades, 
protagonitzades per dones que, amb la seva tasca diària en diversos àmbits científics 
o humanístics, escriuen part de la història i conviden a reflexionar sobre la societat, els 
canvis culturals, l’ètica científica, el periodisme objectiu, els nous marcs literaris, etc. 

Cada ponent fou presentada per una professora de la UIB o una dona del mateix 
àmbit del coneixement.  

El Consell Social hi va col·laborar amb una aportació econòmica de 3.000 euros. 
Durant el curs 2018-19, s’han dut a terme les conferències següents: 
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 «Nombrar el malestar y cuidar el buen vivir», Amaia Pérez Orozco. 
Presentació: Margalida Capellà, doctora en Dret Internacional Públic i 
Relacions Internacionals, Departament de Dret Públic, UIB. 21 de novembre de 
2018. 

 «Fer de la cultura vida!». Laura Borràs. Presentació: Caterina Valriu, doctora 
en Filologia Catalana, Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, 
UIB. 30 de gener de 2019 

 «Literatura, llengua i vida: una espessa trena». Eulàlia Lledó. Presentació: M. 
Antònia Font, llicenciada en Filologia Catalana i professora d'educació 
secundària al CEPA La Balanguera. 27 de març de 2019 

 «L'amor, una deixalla que cal reciclar». Mireia Sallarés. Presentació: Aina 
Ferrero Horrach, historiadora de l'art i divulgadora cultural. Treballa com a 
directora del Museu del Calçat i de la Indústria d'Inca i com a crítica d'art al 
Diario de Mallorca. 8 de maig de 2019. 

Artículo II.  
Projecte amb l'Oficina d’Igualtat d’Oportunitats 
Aquest curs 2018-19 s’han continuat fent els tallers educatius als instituts de 
secundària de les Illes Balears per combatre els estereotips de gènere a les aules. 
 

S’han visitat quaranta centres, de la totalitat de les Illes, 29 a l’illa de Mallorca, tres a 
les illes d’Eivissa i Formentera, i vuit a l’illa de Menorca. S’han realitzat 314 tallers, 
amb un abast total de 6.500 alumnes d’edats compreses entre 11 i 18 anys. 

 
Convenis 

 Per intermediació del Consell Social, la UIB ha signat dos convenis, que són els 
següents: 

 Conveni de col·laboració per a la creació del contracte predoctoral Clara 
Hammerl per als estudis de doctorat a la Universitat de les Illes Balears, entre 
la UIB, el Consell Social, la Fundació Guillem Cifre de Colonya i la senyora 
Maria Morell Massanet. L’objectiu d’aquest conveni és promoure la formació 
d’investigadores en els programes de doctorat de la Universitat de les Illes 
Balears afins a la investigació en Arts i Humanitats i Ciències Socials i 
Jurídiques. El contracte predoctoral Clara Hammerl està dedicat a la recerca 
sobre dones en totes les seves diversitats, estudis amb perspectiva de gènere i 
estudis feministes, en el marc del programa de Campus d’Excel·lència 
Internacional. Està valorat en 21.500 euros anuals. 
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 Conveni de donació d’un ajut econòmic de la senyora Maria Immaculada 
Nàcher Riera a la Universitat de les Illes Balears, denominat beques Joan Vidal 
Perelló. L’objectiu del conveni és afavorir els estudiants de postgrau de la UIB, 
perquè puguin fer estudis de màster relacionats amb l’Advocacia, l’Educació i 
la Música, i al mateix temps afavorir els estudiants de postgrau de la UIB que 
es trobin en una situació de dificultats econòmiques o de desestructuració 
social o familiar que afecti l’evolució acadèmica dels seus estudis. Per a tal fi, la 
senyora Nàcher Riera va fer donació a la UIB de la quantitat de 10.860 euros 
anuals, durant cinc anys (54.300 euros en total).  

 

Projecte de creació del Museu de la Ciència i la Tècnica de les Illes Balears 

El 18 de febrer de 2019 es va signar el protocol general d’actuacions, entre la UIB i la 
Conselleria de Cultura, Participació i Esports, per a la creació del Museu de la Ciència i 
la Tècnica de les Illes Balears. L’objectiu d’aquest protocol és fixar els elements 
conceptuals i de desenvolupament que garanteixin la viabilitat del projecte museístic. 
Concretament, estudiar i dur a terme les accions prèvies per elaborar la memòria 
d'implantació del Museu de la Ciència i la Tècnica a les Illes Balears, la ubicació del 
qual es determinarà en el futur. El Consell Social de la UIB ha col·laborat en les 
gestions per a la creació del museu. 

 
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. 

 Jornades Pròxima Estació: Ciència i Tecnologia, de la UIB. 
Jornades «Jo també puc fer-ho», de la UIB. 
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Fitxa de descripció d’activitats. Memòria acadèmica 2018-19 
 

1.5. 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. El 
Reglament de funcionament de la Sindicatura recull 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 2018 fins al 30 de juny de 2019 la Sindicatura de Greuges ha 
tramitat un total de 119 casos. Les activitats realitzades s’han distribuït atenent la 
tipologia següent de casos tramitats: 54 consultes (45%), 13 intervencions (11%), 26 
queixes (11%), 18 registres de fets (15 %) i 8 mediacions (7%). Cal destacar que aquest 
curs 2018-19 ha disminuït el nombre de casos: hi ha hagut un 8% menys de consultes, 
moltes de les quals han estat referides a l’avaluació acadèmica, i en alguns casos han 
acabat en la presentació d’una queixa; i un 4% menys de mediacions i registres de fets. 
Malgrat això, han augmentat un 8% les intervencions (13) i les queixes s’han 
mantingut gairebé en les mateixes xifres que el curs anterior. La majoria dels casos 
estan relacionats amb la família acadèmica (74 casos) i representen el 62,2% de tots 
els casos presentats. Les temàtiques que tenen el nombre més elevat de casos han 
estat l’avaluació acadèmica (36 casos), seguit de les relacions laborals/interpersonals 
(20 casos), la docència(10 casos) i el postgrau/doctorat/formació contínua (9 casos).  
Pel que fa a la distribució dels casos en funció dels sectors universitaris, un 36% 
provenen del col·lectiu d’alumnes; un 35%, del PDI (augmenta un 19%); un 11%, del 
PAS; un 8%, de síndics d’altres universitats; un 4%, de persones externes a la UIB, i un 
6% han estat intervencions d’ofici. Fent l’excepció d’aquest darrer tipus d’intervenció, 
un 8% dels casos han estat plantejats de manera col·lectiva, mentre que el 92% s’han 
presentat per iniciativa individual. Això ha suposat una disminució d’un 3% dels casos 
presentats de manera col·lectiva. Dels casos plantejats de manera individual, un 47% 

 

http://sindicatura.uib.es/
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els han presentat homes, i un 53%, dones. 
Centrant-nos en el nombre de casos presentats per cada col·lectiu en relació amb el 
que cada un 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 
d’un 21,1‰, seguit pel col·lectiu del PAS (taxa d’utilització d’un 16‰), i pel col·lectiu 
de l’alumnat (taxa d’utilització d’un 3,2‰). Les taxes de freqüentació són molt 
semblants a les del curs 2017-18. 
Finalment, segons 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 
més casos (26 casos i un 34%); en segon lloc, la branca d’Arts i Humanitats (5 estudis, 
18 casos i un pes d’un 23%); en tercer lloc, la branca de Ciències (17 casos i un 22%), i, 
en quart lloc, Ciències de la Salut (4 estudis, 10 casos i un pes d’un 13%). La branca 
que ha presentat el nombre més baix de casos ha estat la d’Enginyeria i Arquitectura (3 
estudis, 6 casos i un pes d’un 8%).  
 

2. Altres actuacions 

En compliment del mandat estatutari, la Síndica doctora M. Antònia Manassero va 
presentar, l’11 de febrer de 2019, l’informe de 2018 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, cal esmentar:  

a) Assistència al XII Encontre de Síndics de Greuges, Defensors Universitaris i 
Mediadors de la Xarxa Vives. 12 i 13 de juliol de 2018. Universitat d’Alacant. 

b) Assistència a Jornada Tècnica de la CEDU. Maig de 2018. Universitat de 
Salamanca. 

c) Assistència a la reunió de defensors del G9. 16-17 d’abril de 2018. Universitat de 
Saragossa. 

d) Organització i coordinació de la XIII Encontre de defensors del G9, juntament 
amb la Universitat Pública de Navarra. 16-17 de maig. Universitat Carlos III 
Madrid. 

 
La Síndica ha dut a terme diverses reunions amb el Rector, una cada mes 
aproximadament, fins al mes de juliol de 2019.  
D’altra banda, la Síndica s’ha reunit amb membres del Consell de Direcció nombroses 
vegades, per informar-los de diversos temes d’interès per a la comunitat universitària. 
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Figura 1. Tipologia dels casos tramitats durant el curs 2018-19 
 
 

 
 
 

Figura 2. Casos tramitats durant el curs 2018-19 en funció del col·lectiu 

 

 

 

Figura 3. Percentatge d’utilització de la Sindicatura el curs 2018-19 en funció del 
col·lectiu de la UIB   
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Figura 4. Casos atesos el curs 2018-19, segons la família 

 

 

 

Figura 5. Distribució dels casos del curs 2018-19, segons la branca de 
coneixement 
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Acadèmica 74 
Administrativa 3 
Econòmica 3 
Laboral 9 
Vida universitària 30 
Total 119 
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Figura 6. Distribució dels casos del curs 2018-19, segons el sexe 
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2. Comunitat universitària 

2.1. Alumnat 

2.1.1. Alumnes matriculats curs 2018-19 

Centres propis de la UIB 

Estudis 

Matriculats 

Total Nou ingrés 

Grau d'Administració d'Empreses  979 243 

Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret  166 41 

Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme 160 52 

Doble titulació: grau d’Economia i grau de Turisme 36 31 

Grau de Biologia  349 92 

Grau de Bioquímica  222 55 

Grau de Dret  923 242 

Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural  108 16 

Grau d'Estudis Anglesos  254 64 

Grau d'Economia  306 63 

Grau d'Educació Infantil  454 101 

Grau d'Educació Primària  1.066 244 

Grau d'Educació Social  427 116 

Grau d'Edificació  236 53 

Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  289 69 

Grau d'Enginyeria Informàtica  505 156 

Grau de Filosofia  106 35 

Grau de Física  157 51 
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Centres adscrits 

Grau de Fisioteràpia  251 59 

Grau de Geografia  94 19 

Grau d'Història de l'Art  134 26 

Grau d'Història  153 45 

Grau d'Infermeria  669 172 

Grau de Llengua i Literatura Catalanes  76 19 

Grau de Llengua i Literatura Espanyoles  146 37 

Grau de Matemàtiques  126 46 

Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica  25 9 

Grau de Medicina 183 78 

Grau de Pedagogia  244 72 

Grau de Psicologia  460 111 

Grau de Química  142 40 

Grau de Relacions Laborals  189 53 

Grau de Treball Social  264 70 

Grau d'Enginyeria Telemàtica  130 36 

Grau de Turisme  685 176 

Total 11.712 2.792 

Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez Total Inicien 

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

Grau d'Educació Primària (Pla 2009) - CESAG (Palma) 5  

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

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

Total 25  
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Centre adscrit del Consell d'Eivissa Total Inicien 

Grau de Turisme (Eivissa) 161 43 

Centre adscrit Felipe Moreno Total Inicien 

Grau de Turisme (Palma) 94 18 

Grau de Protocol i Organització d’Esdeveniments 113 24 

Total 207 42 

Centre adscrit ADEMA   

Grau d’Odontologia 65 36 

Centre adscrit d’Hoteleria de les Illes Balears   

 

   

 

   

 

Grau de Direcció Hotelera  59 

Total centres adscrits 458 180 

Total 12.170 2.972 
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2.1.2. Alumnes que acaben els estudis 

 
Aquesta relació correspon als alumnes que varen acabar els estudis 
el curs 2017-18. 

Centres propis de la UIB 

Estudis Nombre 

Grau d’Administració d’Empreses 134 
Grau d’Economia 46 
Grau d’Edificació 19 
Grau d’Educació Infantil 112 
Grau d’Educació Primària 234 
Grau d’Educació Social 59 
Grau d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 24 
Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 31 
Grau d’Enginyeria Informàtica 39 
Grau d’Enginyeria Telemàtica 14 
Grau d’Estudis Anglesos 31 
Grau d’Història 36 
Grau d’Història de l’Art 29 
Grau d’Infermeria 145 
Grau de Biologia  47 
Grau de Bioquímica  38 
Grau de Dret 127 
Grau de Filosofia 18 
Grau de Física 21 
Grau de Fisioteràpia 56 
Grau de Geografia 19 
Grau de Llengua i Literatura Catalanes 12 
Grau de Llengua i Literatura Espanyola 24 
Grau de Matemàtiques 5 
Grau de Pedagogia 47 
Grau de Psicologia 68 
Grau de Química 19 
Grau de Relacions Laborals 39 
Grau de Treball Social 57 
Grau de Turisme 88 
Doble titulació: grau d’Administració d’Empreses i grau de Dret 17 

 

 

 

Centres adscrits 
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Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez Nombre 
Periodisme 3 
Grau d’Educació Infantil 7 
Grau d’Educació Primària 6 
Grau de Comunicació Audiovisual 1 
Escola Universitària de Turisme del CIEiF  
Grau de Turisme 31 
Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno  
Grau de Turisme 10 
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2.1.3 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 . 

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 12 de juny de 2018, va 
convocar places d’alumnat col·laborador per a l’any acadèmic 2018-19 i aprovà les 
quantitats que s’hi destinarien. La disponibilitat pressupostària ha estat de 55.000 
euros, dels quals corresponen 25.000 euros al tipus a), 28.500 euros al tipus b), i 
1.500 euros al tipus c).  

 

Els alumnes seleccionats l’any acadèmic 2018-19 es distribueixen de la manera 
següent: 

Alumnat col·laborador de tipus a) i b)  

Tipus a) 

Facultat de Ciències, 50 alumnes 

Facultat de Dret, 10 alumnes 

Facultat d’Economia i Empresa, 10 alumnes 

Facultat d’Educació, 25 alumnes 

Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia, 11 alumnes 

Facultat de Medicina, 4 alumnes 

Facultat de Filosofia i Lletres, 13 alumnes 

Facultat de Psicologia, 23 alumnes 

Facultat de Turisme, 8 alumnes 
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Escola Politècnica Superior, 39 alumnes 

Tipus b) 

70 alumnes 

 

Tipus c): aquests alumnes són gestionats per l’Institut de Recerca i Innovació 
Educativa (IRIE)  

13 alumnes 
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2.1.4. Becaris  

Estudis de primer i segon cicle, de grau i de màster 2018-19 
 

 Estadística beques General Col·laboració 

Total sol·licituds 4.397 29 

Total concedides 2.858 12 

Total denegades 1.539 17 
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Departaments 

 

 Departament de Biologia 

 Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut 
 Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts 
 Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica 
 Departament de Dret Privat 
 Departament de Dret Públic 
 Departament d'Economia Aplicada 
 Departament d'Economia de l'Empresa 
 Departament de Filologia Catalana i Lingüística General 
 Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica 
 Departament de Filosofia i Treball Social 
 Departament de Física 
 Departament de Geografia 
 Departament d'Infermeria i Fisioteràpia 
 Departament de Medicina 
 Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació 
 Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques 
 Departament de Psicologia 
 Departament de Química 

 

https://www.uib.cat/lauib/estructura/Departaments/dba/
https://www.uib.cat/lauib/estructura/Departaments/dbf/
https://www.uib.cat/lauib/estructura/Departaments/dha/
https://www.uib.cat/lauib/estructura/Departaments/dmi/
https://www.uib.cat/lauib/estructura/Departaments/dpr/
https://www.uib.cat/lauib/estructura/Departaments/dpu/
https://www.uib.cat/lauib/estructura/Departaments/dea/
https://www.uib.cat/lauib/estructura/Departaments/dee/
https://www.uib.cat/lauib/estructura/Departaments/dfc/
https://www.uib.cat/lauib/estructura/Departaments/dfe/
https://www.uib.cat/lauib/estructura/Departaments/dfl/
https://www.uib.cat/lauib/estructura/Departaments/dfs/
https://www.uib.cat/lauib/estructura/Departaments/dge/
https://www.uib.cat/lauib/estructura/Departaments/din/
https://www.uib.cat/lauib/estructura/Departaments/dme/
https://www.uib.cat/lauib/estructura/Departaments/dpa/
https://www.uib.cat/lauib/estructura/Departaments/dpd/
https://www.uib.cat/lauib/estructura/Departaments/dps/
https://www.uib.cat/lauib/estructura/Departaments/dqu/


Departament

CU  
TC

CU 
TP

TU 
TC

TU 
TP

CEU 
TC

TEU 
TC

TP 4 
h

TU 
int.

TEU 
int.

Ajudant
Ajudant 
doctor

P. 
contractat 

doctor

P. 
col·labor

ador
Visitant As. 6 h

As. 5,5 
h

As. 5 h As. 4,5 h As. 4 h As. 3,5 h As. 3 h As. 2,5 h As. 2 h
As. 1,5 

h
As. 1 

h
As. 0,5 

h
TOTAL 

BIOLOGIA 15 1 23 1 2 17 1 1 1 1 4 1 8 8 7 91
BIOLOGIA FONAMENTAL I CIÈNCIES DE LA SALUT 16 7 7 3 8 1 2 1 2 47
C. HISTÒRIQUES I TEORIA DE LES ARTS 5 16 2 1 2 6 1 2 1 2 4 4 2 1 49
C. MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA 9 36 1 7 1 4 6 23 1 1 2 5 2 5 4 2 5 1 1 116
DRET PRIVAT 8 1 9 1 6 7 5 2 3 4 2 5 1 54
DRET PÚBLIC 7 12 2 4 2 10 3 3 2 9 13 2 5 74
ECONOMIA APLICADA 6 30 4 4 11 1 1 1 2 2 3 6 5 8 2 1 87
ECONOMIA DE L'EMPRESA 3 21 6 1 1 14 11 5 2 1 2 5 5 5 9 11 1 4 3 110
FILOLOGIA CATALANA I LINGÜÍSTICA GENERAL 5 9 1 4 4 2 1 6 1 4 1 38
FILOLOGIA ESPANYOLA, MODERNA I CLÀSSICA 7 17 5 2 1 9 13 15 4 9 8 1 5 4 5 2 3 110
FILOSOFIA I TREBALL SOCIAL 2 11 2 7 2 9 1 1 1 3 5 4 3 4 55
FÍSICA 20 26 1 6 7 16 1 1 2 1 2 1 1 1 6 92
GEOGRAFIA 3 11 1 1 3 2 3 3 2 6 35
INFERMERIA I FISIOTERÀPIA 1 8 1 1 4 8 17 1 1 15 10 7 7 4 11 14 19 11 14 1 155
MEDICINA (en constitució) 1 1 1 1 1 6 8 8 103 130
PEDAGOGIA APLICADA I PSICO. DE L'EDUCACIÓ 5 18 4 11 12 2 2 5 2 9 8 12 5 12 107
PEDAGOGIA I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES 3 10 1 1 2 1 15 1 3 1 5 2 6 9 2 2 3 67
PSICOLOGIA 12 18 2 3 5 2 1 11 1 4 3 2 64
QUÍMICA 18 9 1 1 6 2 1 1 2 4 2 6 2 55
CENTRE D'ESTUDIS DE POSTGRAU 1 1 2 1 24 9 5

TOTAL GLOBAL 146 2 292 4 5 33 1 2 1 42 48 194 4 14 71 11 39 18 53 22 97 89 122 71 185 8 1536

                                                      PLACES DOTADES (setembre de 2019)                           
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Baixes de personal docent i investigador de la UIB (curs 
acadèmic 2018-19)  

Jubilacions 

   Balle Monjo, Salvador (Física) 
   Barceló Mairata, Francesca Maria de Lluc (Biología Fundamental y Ciencias de la 
Salud) 
   Bennàsar Roig, Antonio José (Biología) 
   Corbera Pou, Jaume (Filología Catalana y Lingüística General) 
   Fernández González, M. Carmen (Derecho Público) 
   Forteza Coll, Rafael Ángel (Química) 
   Garcias Planas, Gabriel (Derecho Público) 
   Lalucat Jo, Jorge (Biología) 
   Marcó Antón, Joan Josep (Física) 
   Riera Jaume, Maria Antònia (Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación) 
   Roig Rigo, Sebastià (Filología Española, Moderna y Clásica) 
   Torrens Sastre, Joan (Ciencias Matemáticas e Informática) 
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Concursos places docents numeraris (curso 2018-2019) 
 

Departament CU TU CEU TEU Total 

Biologia 3 5   8 

Biologia Fonamental i Ciències de 
la Salut  

3 1   4 

Ciències Històriques i Teoria de les 
Arts 

 2   2 

Ciències Matemàtiques i 
Informàtica 

2 4   6 

Dret Privat 1 1   2 

Dret Públic  1   1 

Economia Aplicada  4   4 

Economia de l’Empresa 2 1   3 

Filologia Catalana i Lingüística 
General 

1    1 

Filologia Espanyola, Moderna i 
Clàssica  

 2   2 

Filosofia i Treball Social  1   1 

Física 3 2   5 

Geografia 1    1 

Infermeria i Fisioteràpia  1   1 

Medicina (en constitució)     0 

Pedagogia Aplicada i Psicologia de 
l’Educació 

 2   2 

Pedagogia i Didàctiques 
Específiques 

 2   2 

Psicologia  2   2 

Química  1   1 

Total 16 32   48 

L’estadística del curs 2018-19 s’ha oberta amb la resolució 27/11/18 (BOE 13/12/18) i s’ha tancada amb la 
resolució del mes juliol de 2019. 
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Integracions curs 2018-19 
 

Curs acadèmic 2017-18  

De TEU a TU 
1 

De CEU a TU 0 

Total 1 

    

 

 

   

Llinatges i nom Categoria 
Àrea de 

coneixement 
Presa de 
possessió 

Villalonga Vidal, Andreu Josep 
TU 

Història de l’Art 23-11-2018 

    

 
 

Preses de possessió curs 2018-19 
 
Relació de membres del personal docent que varen prendre possessió durant el curs acadèmic 
2018-19 
 

Llinatges i nom Categoria Àrea de 
coneixement 

Presa 
Possessió 

Burges Cruz, Lucrecia Paz  TU Filosofia Moral 19/03/19 

Calafat Ripoll, Caterina TU Filologia Francesa 19/03/19 

Cladera Bohigas, Antoni CU 
Enginyeria de la 

Construcció 
19/03/19 

Garcia Fuster, Maria Júlia TU Farmacologia 19/03/19 

Jaume Capó, Antoni TU 

Ciència de la 
Computació i 
Intel·ligència 

Artificial 

19/03/19 

Juiz García, Carlos CU 
Arquitectura i 
Tecnologia de 
Computadors 

19/03/19 

Oliver Codina, Gabriel CU 
Arquitectura i 
Tecnologia de 
Computadors 

19/03/19 

Oliver Vara, Paula CU Bioquímica i 
Biologia Molecular 

19/03/19 

Prieto Almirall, Rafael María CU Fisiologia 19/03/19 

Ramis Barceló, Rafel TU 
Història del Dret i de 

les Institucions 19/03/19 
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Sánchez Roig, Juana TU 
Bioquímica i 

Biologia Molecular 19/03/19 

Tauler Riera, Pere Josep CU 
Bioquímica i 

Biologia Molecular 
19/03/19 

Thomàs Puig, Petra Maria TU Dret Mercantil 19/03/19 

Valriu Llinàs, Caterina CU Filologia Catalana 19/03/19 

Agawin Romualdo, Nona Sheila TU Ecologia 16/04/19 

Baraza Ruiz, Elena TU Ecologia 16/04/19 

Bennàsar Veny, Miguel TU Infermeria 16/04/19 

Borràs Rotger, Pere Antoni TU 
Educació Física i 

Esportiva 
16/04/19 

Comas Forgas, Rubèn Lluc TU 
Didàctica i 

Organització Escolar 
16/04/19 

Gomila Ribas, Margalida TU Microbiologia 16/04/19 

Pujol Nadal, Ramon TU Enginyeria Mecànica 16/04/19 

Roca Adrover, Miquel Jesús CU 
Tecnologia 
Electrònica 16/04/19 

Torres Figuerola, Catalina Maria  TU Economia Aplicada 16/04/19 

Valle Valle, Elisabeth TU Economia Aplicada 16/04/19 

Verdera Izquierdo, Beatriz CU Dret Civil 16/04/19 

Vidal Conti, Josep TU 
Educació Física i 

Esportiva 
16/04/19 

Ruiz Aguilera, Daniel TU 

Ciència de la 
Computació i 
Intel·ligència 

Artificial 

02/05/19 

Barranco González, Manuel Alejandro TU 
Arquitectura i 
Tecnologia de 
Computadors 

17/05/19 

Manresa Yee, Cristina Suemay TU 

Ciència de la 
Computació i 
Intel·ligència 

Artificial 

1/05/19 

Martín Oliver, Alfred TU 
Economia Financera 

i Comptabilitat 
17/05/19 

Navarro Guzmán, Capilla TU Psicologia Social 17/05/19 

Pascual Gascó, Robert CU Economia Financera 
i Comptabilitat 

17/05/19 

Santana Gallego, María TU Economia Aplicada 17/05/19 

Adrover Roig, Daniel TU 
Psicologia Evolutiva 

i de l’Educació 21/05/19 

Flexas Sans, Jaume CU Fisiologia Vegetal 21/05/19 
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Escalona Lorenzo, José Mariano TU Producció Vegetal 11/06/19 

Rubí Barceló, Antoni TU Economia Aplicada 11/06/19 

Garcia Rosselló, Jaume Manel TU Prehistòria 18/06/19 

Jiménez López, Rafael TU 
Metodologia de les 

Ciències del 
Comportament 

08/07/19 

Perelló Bestard, Joan TU Química Analítica 08/07/19 

    

 
 

 



                                                                                 Curs 2018-19 PLACES DE PDI LABORAL CONVOCADES A CONCURS

Departament
Ajudant

Ajudant 
doctor

P. 
contractat 

doctor

Col·labora
dor

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

GENERAL

BIOLOGIA 2 3 1 6

BIOLOGIA FONAMENTAL I CIÈNCIES DE LA SALUT 4 4

C. HISTÒRIQUES I TEORIA DE LES ARTS 1 1 1 3 6

C. MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA 2 3 1 1 5 1 13

DRET PRIVAT 1 1 2

DRET PÚBLIC 2 1 1 2 10 16

ECONOMIA APLICADA 2 4 2 8

ECONOMIA DE L'EMPRESA 1 1 1 1 2 1 7

FILOLOGIA CATALANA I LINGÜÍSTICA GENERAL 1 1 1 3

FILOLOGIA ESPANYOLA, MODERNA I CLÀSSICA 3 7 1 1 3 3 4 5 3 2 32

FILOSOFIA I TREBALL SOCIAL 1 1 1 1 2 6

FÍSICA 4 1 3 1 1 1 2 4 17

GEOGRAFIA 0

INFERMERIA I FISIOTERÀPIA 5 1 1 1 1 4 3 3 1 20

MEDICINA (en constitució) 4 67 71

PEDAGOGIA APLICADA I PSICO. DE L'EDUCACIÓ 1 3 4 1 2 3 8 22

PEDAGOGIA I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES 2 1 3 2 1 1 2 12

PSICOLOGIA 3 3 1 2 2 1 3 15

QUÍMICA 1 3 1 1 1 7

CENTRE D'ESTUDIS DE POSTGRAU 1 1 2

TOTAL 20 19 36 0 6 2 1 5 1 7 1 17 16 36 15 87 0 269

L'estadística del curs 2018-19  s'ha obert amb la convocatòria de places del 18/09/2018 i s'ha tancat amb la convocatòria del 20/05/2019
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Memòria d’activitats PAS 

Activitats realitzades per l’àrea de PAS del servei de Recursos Humans 
durant el curs acadèmic 2018-19 

1. Personal d’administració i serveis: estadística i plantilla (31/12/2018I 

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 112 0 

C2 Auxiliars administratius 29 91 

Total 181 92 

Total personal funcionari de cossos generals de la UIB 273 

 
 
 

 
 

1.2. Personal d’administració i serveis funcionari. Cossos específics 

Subgrup Cos/Escala Numeraris Interins 

15 26 

112 

120 

Cossos generals 

A1 Tècnics de gestió

A2 Gestió

C1 Administratius

C2 Auxiliars administratius
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A1 Facultatius de biblioteca 5 0 

A1 Tècnics superiors en TIC 13 0 

A1 Tècnics superiors 30 4 

A2 Ajudants de biblioteca 8 1 

A2 Tècnics mitjans en TIC 13 14 

A2 Tècnics mitjans 15 8 

C1 Auxiliars de biblioteca 26 3 

C1 Tècnics especialistes en TIC 0 8 

C1 Tècnics especialistes 22 25 

C2 Auxiliars de serveis bibliotecaris 3 17 

C2 Auxiliars 49 39 

E Ajudants de suport d’administració 1 1 

TotalL 185 120 

Total personal funcionari de cossos específics de la UIB 305 

 
 
 

  

 

1.3. Personal d’administració i serveis. Laboral (indefinits i personal contractat 
de durada determinada, capítol I)  
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Grup Indefinits Contractats de durada 
determinada 

IV.1 1  

Total 1  

Total personal laboral UIB 1 0 

 

 
 
 

1.4. Actuacions realitzades durant el curs acadèmic (setembre 2018 - agost 
2019) 

1.4.1. Modificacions de catàleg 
 

 Acord normatiu del dia 6 de novembre 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 471, AN 12902 
 

 Acord normatiu del dia 15 de febrer de 2019, 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 478, AN 13021 
 

 Correcció d’error de l’Acord normatiu 13021/2019, de 15 de febrer, 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 482 
(extraordinari), AN 13110 
 

0
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1

1,2
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1.4.2. Processos de selecció, promoció i provisió 
 

 Resolució del Rectorat del dia 13 de novembre de 2018, per la qual s’anuncia 
que pròximament es faran públiques les convocatòries de proves selectives 
d’accés a diferents cossos, escales i subgrups d’aquesta universitat pel torn 
lliure. FOU 471, R 12926  
 

 Correcció d'errors de la Resolució del Rectorat 12926/2018, de 13 de 
novembre, per la qual s'anuncia que pròximament es faran públiques les 
convocatòries de proves selectives d'accés a diferents cossos, escales i 
subgrups d'aquesta universitat pel torn lliure. FOU 472 (extraordinari), R 
12929 
 

 Resolució del Rectorat del dia 24 de maig de 2019, per la qual es resol el 
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 482 (extraordinari), R 13108 

 
1.4.3. Situacions administratives 

 
 Resolució del Rectorat del dia 10 de setembre de 2018, per la qual es declara 

en situació d’excedència voluntària per poder prestar serveis en el sector públic 
el senyor Maurici Ruiz Pérez. FOU 468, R 12851 
 

 Resolució del Rectorat del dia 15 de desembre de 2018, per la qual es declara el 
reingrés a la Universitat de les Illes Balears del senyor Pere Mestre Manzanares. 
FOU 475, R 12966 

 
 Resolució del Rectorat del dia 16 de gener de 2019, per la qual es destina en 

comissió de serveis el senyor Jaume Ribas Medina per ocupar la plaça 
d’interventor vacant a la plantilla d’aquesta universitat. FOU 479, R 13049 

 
 Resolució del Rectorat del dia 28 de maig de 2019, per la qual es destina en 

comissió de serveis la senyora Rosa López García per ocupar el lloc 
d’administrador de centre de la Seu Universitària d’Eivissa i Formentera, plaça 
codi 5181. FOU 483, R 13129 

1.4.4, Altres actuacions 
 

 Acord normatiu del dia 26 de setembre de 2018, pel qual s'aprova la 
compleció de l'oferta d'ocupació pública de personal d'administració i serveis 
de la UIB per a l'any 2018. FOU 469, AN 12863 
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 Correcció d’error de l’Acord normatiu 12863/2018, de 26 de setembre, pel qual 

s'aprova la compleció de l'oferta d'ocupació pública de personal 
d'administració i serveis de la UIB per a l'any 2018. FOU 470 (extraordinari), 
AN 12899 

 

 Resolució del Rectorat del dia 23 d’octubre de 2018, per la qual es nomena 
col·laboradora honorífica del Servei Lingüístic la senyora Marta Cuyàs Gibert. 
FOU 471, R 12920 

 
 Acord executiu del dia 13 de novembre de 2018, pel qual es crea i regula el 

registre de funcionaris habilitats per a la identificació i autenticació de 
ciutadans en l’àmbit de la Universitat de les Illes Balears. FOU 471, AE 12905 

 
 Resolució del Rectorat del dia 14 de desembre de 2018, per la qual es fa 

pública la composició actualitzada del personal d’administració i serveis de la 
Universitat. FOU 473, R 12931  

 

 Acord normatiu del dia 19 de desembre de 2018, pel qual s’aprova el Projecte 
de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l’any 2019. FOU 474 
(extraordinari), AN 12960 

 
 Acord ratificatiu del dia 19 de desembre de 2018, pel qual s’aprova el Projecte 

de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l’any 2019 per un total 
de 110.243.070,84 euros. FOU 474 (extraordinari), AR 12961 

 
 Resolució del Rectorat del dia 19 de febrer de 2019, per la qual es modifica i 

completa el registre de funcionaris habilitats per a la identificació i 
l’autenticació de ciutadans en l’àmbit de la Universitat de les Illes Balears. FOU 
478, R 13024 

 
 Resolució del Rectorat del dia 26 de març de 2019, per la qual s'obre un 

termini per presentar les sol·licituds al procediment ordinari per a l'accés o la 
progressió a l'esglaó superior de la carrera professional horitzontal del 
personal d'administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears. FOU 
479, R 13054 
 

 Acord normatiu del dia 10 d’abril de 2019, pel qual s'aprova la modificació de 
la compleció de l'oferta d'ocupació pública de personal d'administració i 
serveis de la UIB per a l'any 2018. FOU 480, AN 13058  
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2. Jubilacions i baixes per incapacitat permanent de personal funcionari i 
laboral del PAS 

2.1. Personal funcionari i laboral 

Escala Cos Subgrup N. de places 

Personal funcionari    

Tècnics superiors CE(AS) A1 1 

Administratius CG C1 2 

Auxiliars administratius UIB CG C2 6 

Total   9 
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3. Activitat acadèmica 2018-19 

3.1 Estudis i places 

3.1.1. Relació d’estudis oficials 

Estudis de grau 

 Grau d'Estudis Anglesos  
 Grau de Filosofia  
 Grau d'Història  
 Grau d'Història de l'Art   
 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  
 Grau d’Infermeria (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  
 Grau d'Educació Primària(Eivissa, Menorca i Palma)   
 Grau d'Educació Social  
 Grau d'Educació Social en línia  
 Grau de Geografia  
 Grau de Pedagogia  
 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  

http://estudis.uib.cat/grau/anglesos/GEAN-P/
http://estudis.uib.cat/grau/filosofia/GFIL-P/
http://estudis.uib.cat/grau/historia/GHIS-P/
http://estudis.uib.cat/grau/art/GHDA-P/
http://estudis.uib.cat/grau/catalanes/GLLC-P/
http://estudis.uib.cat/grau/espanyoles/GLLE-P/
http://estudis.uib.cat/grau/biologia/GBIO-P/
http://estudis.uib.cat/grau/bioquimica/GBIQ-P/
http://estudis.uib.cat/grau/fisica/GFIS-P/
http://estudis.uib.cat/grau/quimica/GQUI-P/
http://estudis.uib.cat/grau/psicologia/GPSI-P/
http://estudis.uib.cat/grau/ade/GADE-P/
http://estudis.uib.cat/grau/ade-dret/GAID-P/
http://estudis.uib.cat/grau/dret/GDRE-P/
http://estudis.uib.cat/grau/economia/GECO-P/
http://estudis.uib.cat/grau/ade-dret/GAID-P/
http://estudis.uib.cat/grau/primaria/GEP2-P/
http://estudis.uib.cat/grau/edsocial/GEDS-P/
http://estudis.uib.cat/grau/edsocial/GEDS-V/
http://estudis.uib.cat/grau/geografia/GGEO-P/
http://estudis.uib.cat/grau/rlaborals/GRLA-P/
http://estudis.uib.cat/grau/treballsocial/GTSO-P/
http://estudis.uib.cat/grau/turisme/GTUR-P/
http://estudis.uib.cat/grau/matematiques-telematica/GMIT-P/
http://estudis.uib.cat/grau/edificacio/GEED-P/
http://estudis.uib.cat/grau/agroalimentaria/GEAM-P/
http://estudis.uib.cat/grau/telematica/GTTT-P/
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 Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  
 Grau d'Enginyeria Informàtica   
 Grau de Matemàtiques  

 

Centres adscrits 

 Grau de Direcció Hotelera(Centre ads. Hoteleria de les Illes Balears) 

 Grau d’Odontologia (ADEMA) 

 Grau de Protocol i Organització d’Esdeveniments (Centre ads. Felipe Moreno) 

 Grau de Turisme ( Centre ads. del Consell d’Eivissa) 

 Grau de Turisme ( Centre ads. Felipe Moreno) 

http://estudis.uib.cat/grau/industrial/GEEI-P/
http://estudis.uib.cat/grau/informatica/GIN2-P/
http://estudis.uib.cat/grau/matematiques/GMAT-P/


www.uib.cat 

 

 

 

3.1.2. Oferta d’estudis i de places curs 2018-19 

Estudis de grau amb limitació de places* Oferta de places Convocatòria de 
juny/juliol 
 
Nombre de 
sol·licituds  
 
1a preferència 

Administració d'Empreses (Mallorca) 280 197 

Administració d'Empreses (Eivissa) 30 21 

Administració d'Empreses (Menorca) 30 7 

Biologia (Mallorca) 90 122 

Bioquímica (Mallorca) 60 84 

Dret (Mallorca) 200 221 

Dret (Eivissa) 30 32 

Dret (Menorca) 30 8 

Direcció Hotelera (Centre ads. Hoteleria de les Illes 
Balears) 

80  

Economia (Mallorca) 90 59 

Edificació a Mallorca 65 55 

Educació Infantil (Mallorca) 100 177 

Educació Primària (Eivissa) 20 43 

Educació Primària(Menorca) 20 25 

Educació Primària (Mallorca) 200 305 

Educació Social (Mallorca) 65 99 

Educació Social en línia 55 42 

Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 
(Mallorca) 

50 15 

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 
(Mallorca) 

70 114 

Enginyeria Informàtica (Mallorca) 165 180 

Enginyeria Telemàtica (Mallorca) 45 29 

Estudis Anglesos (Mallorca) 60 104 

Filosofia (Mallorca) 60 37 

Física (Mallorca) 50 101 

Fisioteràpia (Mallorca) 60 193 

Geografia (Mallorca) 70 19 
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Estudis de grau amb limitació de places* Oferta de places Convocatòria de 
juny/juliol 
 
Nombre de 
sol·licituds  
 
1a preferència 

Història (Mallorca) 70 48 

Història de l’Art (Mallorca) 70 32 

Infermeria (Mallorca) 125 383 

Infermeria (Eivissa) 20 83 

Infermeria (Menorca) 16 33 

Medicina 60 940 

Llengua i Literatura Catalanes (Mallorca) 55 16 

Llengua i Literatura Espanyoles (Mallorca) 55 38 

Matemàtiques (Mallorca) 45 57 

Odontologia (ADEMA) 30 62 

Pedagogia (Mallorca) 70 42 

Psicologia (Mallorca) 110 199 

Química (Mallorca) 54 29 

Relacions Laborals (Mallorca) 50 64 

Treball Social (Mallorca) 70 69 

Turisme (Mallorca) 150 180 

Turisme (Menorca) 30 4 

Programa combinat d’Administració d’Empreses i 
Dret 

40 74 

Programa combinat d’Administració d’Empreses i 
Turisme 

50 108 

Programa combinat de Matemàtiques i Enginyeria 
Telemàtica 

10 15 

Programa combinat d’Economia i de Turisme 30 19 

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

40 33 

Turisme (Centre adscrit Felipe Moreno) 40 11 

Turisme (Centre adscrit del Consell d’Eivissa) 60 29 

 
 
 
 
 
Total oferta acadèmica   
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 Graus: 36 
 Dobles graus: 4 
 Màsters oficials: 33 
 Programes de doctorat: 24 

Matrícula per estudis 
 

 Grau: 13.951 
 Centres adscrits: 517 
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NOTES DE TALL DEL CURS ACADÈMIC 2018-19 

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 5,000 5,000  

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

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

Biologia (Mallorca) 5,860 8,600 6,200  5,000 5,000 5,000   

Bioquímica (Mallorca) 5,000 5,000 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     

Educació Infantil (Mallorca) 6,622 7,300 5,000  5,000  5,230   

Educació Primària(Eivissa) 7,528 6.770 7,840 5,000   5,000   

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

Educació Primària (Mallorca) 6,194 7,330 5,000  5,000 5,000 5,000   

Educació Social (Mallorca) 5,289 5,000 5,000    5,000   

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

Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 
(Mallorca) 

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) 

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

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

Estudis Anglesos (Mallorca) 5,894 5,000 5,158    5,000   

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

Física (Mallorca) 6,342 NS 5,000  5,000  5,000   

Fisioteràpia (Mallorca) 8,273 8,450 6,625   6,488 6,700 5,000  

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

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

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

Infermeria (Mallorca) 9,248 7,776 6,670 5,000 5,000 5,000 6,721 5,000  

Infermeria (Eivissa) 8,016 7,880 6,530    5,000   

Infermeria (Menorca) 8,046 7,900 6,430    5,000 5,000  

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

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

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

Medicina 12,181 9,250 6,780  5,000 10,260 7,710 9,660  

Odontologia (ADEMA) 5,000 5,000 5,000   5,000    

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

Psicologia (Mallorca) 6,724 7,220 6,650 5,000  5,000 6,200 5,000  

Química (Mallorca) 5,000 5,000 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   

Turisme (Mallorca) 5,000 5,000 5,000  5,000     
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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 NS     5,960   

Programa combinat d’Administració 
d’Empreses i de Dret 

7,828 NS 5,000     
5,000 

  
 

Programa combinat de Matemàtiques i 
Enginyeria Telemàtica 
 

5,000 NS NS        
 
 

Programa combinat d’Economia i de Turisme 5,000 NS NS       
 

Programa combinat d’Administració 
d’Empreses i de Turisme 

8,236 5,000 5,000   5,000 5,000 5,005,000
0 

 
 

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

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

  

Turisme (Centre adscrit Felipe Moreno) 5,000 NS                    NS       

Turisme (Centre adscrit del Consell d’Eivissa) 5,000 5,000 5,000 5       55,000      

Direcció Hotelera (Centre adscrit d’Hoteleria de 
les Illes Balears) 

5,000         

 
 
Les notes de tall corresponen a la preinscripció de juny. La nota de tall és la que resulta després de l’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 de places que oferta, el darrer alumne admès marca la nota de tall. 
 
NS: no hi ha sol·licituds. 
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Fitxa descripció activitats Memòria acadèmica 2018-19 

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 i les hores de connexió de les aules de videoconferència.  

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  2.580 

Espais d'informació i comunicació dels 
estudis de grau 

73 

Màster  

Assignatures 809 

Espais d'informació i comunicació dels 
estudis dels màsters oficials 

55 

Doctorat  

Assignatures transversals dels programes de 
doctorat 

11 

Espais d'informació i comunicació dels 
estudis dels doctorats oficials 

19 

TOTALS 3.547 

 

Nombre d’usuaris a Aula digital 

 Grau Màster Doctorat Total 

Alumnes 11.111 1.410 85 12.606 

Professors 1.471 695 8 2.1741 
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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 2018-2019 ha estat: 
4.9442. Tot seguit es detallen les hores en què s’han utilitzat les aules de 
videoconferència amb connexió: 

 

Hores del curs acadèmic 3.745 

Hores d'activitats diverses3 904 

Hores de postgrau/doctorat/màster/ 295 

 

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: 3.152, 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: 1.807. 
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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Memòria de la Seu universitària de Menorca 
Curs 2018-19 
 

 
 

La solemne obertura de l'any acadèmic 2018-19 de la Universitat de les Illes Balears a 
la Seu universitària de Menorca va tenir lloc el dia 12 de setembre de 2018, al Centre 
Cultural Sant Diego, a Alaior. 
 
Durant l’acte es lliuraren els diplomes als alumnes que acabaren els estudis 
universitaris el curs 2017-18. 
 
El doctor Pere Salvà, catedràtic de Geografia Humana, hi va impartir la lliçó inaugural, 
amb el títol: «L’evolució de la població de les Illes Balears al llarg dels quaranta anys 
de la UIB». 
 
 
 
 

1.   Dades generals del curs:      3 
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1. Dades generals del curs 

1.1. Estudis oficials  

 

Estudis de grau 

 Grau d'Administració d'Empreses, amb 33 alumnes matriculats.  

 Grau de Dret, amb 45 alumnes matriculats.  

 Grau d'Educació Infantil, amb 1 alumne matriculat. 

 Grau d'Educació Primària, amb 72 alumnes matriculats.  

 Grau d'Infermeria, amb 66 alumnes matriculats.  

 Grau de Turisme, amb 26 alumnes matriculats.  

En total, 243 alumnes matriculats, dels quals 73 foren de nou ingrés als estudis de 

grau. 

 

Màsters oficials 

 Màster Universitari en Formació del Professorat, amb 28 alumnes matriculats. 

En total, 28 alumnes matriculats, dels quals 25 foren de nou ingrés als estudis de 

màster. 

 

1.2 Alumnes graduats  

 Grau d'Administració d'Empreses: 1 alumne titulat. 

 Grau de Dret: 5 alumnes titulats. 

 Grau d'Educació Infantil: 1 alumne titulat. 

 Grau d'Educació Primària: 17 alumnes titulats. 

 Grau d'Infermeria: 11 alumnes titulats.  

 Grau de Turisme: 3 alumnes titulats.  

 Màster Universitari de Formació del Professorat: 14 alumnes titulats.  
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En total, 52 alumnes titulats, dels quals 38 foren d’estudis de grau i 14 d’estudis de 

màster. 

 

1.3 Professorat associat 

 Grau d'Administració d'Empreses: 8 professors. 

 Grau de Dret: 9 professors. 

 Grau d'Educació Infantil i Primària: 15 professors. 

 Grau d'Infermeria: 10 professors.  

 Grau de Turisme: 10 professors.   

 Màster Universitari de Formació del Professorat: 10 professors.    

En total, 62 professors associats, dels quals 4 impartiren docència a més d’un estudi. 

 

1.4 Professorat de Campus Digital 

 Grau d'Administració d'Empreses: 35 professors. 

 Grau de Dret: 30 professors. 

 Grau de Turisme: 28 professors. 

 Grau d'Infermeria: 60 professors.  

 Graus d'Educació Infantil i Primària: 20 professors. 

En total, 173 professors de Palma que imparteixen classe per videoconferència i que es 

desplacen a Menorca per impartir-hi seminaris.  

 

2. Altres activitats acadèmiques de la UIB a la Seu  

 

2.1. Universitat Oberta per a Majors 

La UOM a Menorca s'emmarca en un programa acadèmic de 60 hores més activitats 

complementàries. Es desenvolupa a tres municipis de Menorca: 
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 Alaior, on ha tingut 80 participants. 

 Ciutadella, on ha tingut 95 participants. 

 Maó, on ha tingut 76 participants. 

En total, 251 alumnes .  

 

El programa La UOM arreu de Menorca, integrat per cinc conferències sobre temes 

diversos, que s'impartiren els mesos de maig i juny de 2019 a cinc municipis: 

 Es Castell, amb 21 assistents. 

 Sant Lluís, amb 20 assistents. 

 Es Mercadal, amb 17 assistents. 

 Ferreries, amb 36 assistents. 

 Es Migjorn Gran, amb 13 assistents. 

En total, 107 participants.  

 

2.2. Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC)  

 Presencial, amb 45 matrícules.  

 Lliure, amb 36 matrícules. 

 

2.3. Cursos 

 Màster en Gestió de Polítiques Públiques. Títol propi de la UIB (66 ECTS). FUEIB. 

 Màster en Gestió Sanitària. Títol propi de la UIB (68 ECTS). FUEIB. 
 Curs Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica Equivalent (60 ECTS). 
 III Curs sobre Patrimoni Cultural i Espais Naturals de les Illes Balears per a 

l'Habilitació de Guies Turístics. CIME i FUEIB. 

 Conferències Expert Universitari en Altes Capacitats Intel·lectuals: Detecció, 

Avaluació i Intervenció. FUEIB. 

 Càpsula formativa Migracions i refugi, Fons Menorquí de Cooperació i OCDS. 
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 Curs Educació per a una Ciutadania Global a través de l’Elaboració de Còmics. 

Agència de les Nacions Unides UNRWA i OCDS. 

 Formació per a coordinadors i tutors de pràctiques de la UIB d’educació 

secundària obligatòria. Conselleria d'Educació i Universitat i UIB. 

 Curs Introducció al Dret Estatunidenc i a l'Exercici de l'Advocacia als EUA. Facultat 

de Dret, SAC i FIU/Law. 

2.4 Conferències, seminaris, xerrades, presentacions, jornades i 

tallers 

 XI Jornada d’Investigació en Docència de la Comptabilitat. Departament 

d'Economia de l'Empresa de la Universitat de les Illes Balears i Associació 

Espanyola de Professors Universitaris de Comptabilitat. 

 VI Seminari Violències Sexuals en Espais Públics d’Oci. Aproximació 

Teoricopràctica per a la Intervenció, en el marc de la Càtedra d'Estudis de la 

Violència de Gènere de la UIB. SAC. 

 Jornada Prevenció i Atenció de la MGF (mutilació genital femenina) a Dones i 

Nines de les Illes Balears. Conselleria de Serveis Socials i Cooperació. 

 Jornades Ciberseguretat i Ciberdefensa. Facultat de Dret, Escola Politècnica 

Superior, Comandància General de les Balears i Delegació de Defensa a les Illes 

Balears. 

 Jornada Oportunitats Professionals per a Empreses i Universitaris. Fundació 

Universitat - Empresa de les Illes Balears (FUEIB), amb el suport de la Conselleria 

d’Educació i Universitat. 

 Jornada sobre Oposicions Docents i Llistes d'Interins. Departament d’Orientació i 

Inserció Professional de la FUEIB, Servei d’Ocupació de les Illes Balears-SOIB i 

Universitat de les Illes Balears. 
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 Presentació de l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears 2018, fruit de la 

col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears (UIB) i la Fundació Guillem 

Cifre de Colonya. 

 Seminari Novetats IRPF. Associació professional de Tècnics Tributaris de 

Catalunya i les Illes Balears, i Facultat d’Economia i Empresa. 

 Jornades d'Acollida dels Auxiliars de Conversa. Servei de Llengües Estrangeres i 

Projectes Internacionals. Direcció General de Formació Professional i Formació del 

Professorat Conselleria d'Educació i Universitat. 

 Lliurament del premi Donasses 2019 i conferència «Si les dones s’aturen, s’atura el 

món». Junts per Lô. 

 VIII Taller EvaluAES d’Investigació en Avaluació de Polítiques i Serveis de Salut. 

Associació d’Economia de la Salut. 

 Xerrada «Colonya i l'Estalvi Ètic». Fundació Guillem Cifre de Colonya. 

 Xerrada informativa sobre l'oferta de places de tècnic tributari. Agencia Tributària. 

 Xerrades CONVIVEXIT. Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar i CEP 

 Col·loqui per al diàleg «L'auge de la dreta radical. El desgast de la democràcia» 

Junts per Lô. 

2.5. Accés 

 Proves d’accés a la Universitat, convocatòria de juny, amb 400 inscrits. 

 Proves d’accés a la Universitat, convocatòria de juliol, amb 55 inscrits. 

 Proves d'accés per als més grans de 25 i de 45 anys, amb 66 inscrits. 

 

3. Programa Seràs UIB Menorca 

 

3.1. Activitats Vine a la UIB 

 Sessió d’assessorament: El meu fill o filla acaba l’ESO. Què pot fer? 

Participants: 50 persones.  
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 Els Dimarts a la UIB: presentació de l’oferta d’estudis de la UIB per branques de 

coneixement, a càrrec del professorat de la UIB. 

Participants: 30 persones. 

 Què és (i què no és) el trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat, TDAH. 

Participants: 4 persones. 

 

3.2. Jornades i trobades 

 Jornades de Portes Obertes a la Seu universitària, estudiants de 2n de batxillerat i 

CFGS.  

Activitats per conèixer de prop els estudis de grau i les instal·lacions de la Seu 

universitària i també del campus, i informar dels requisits i procediments d’accés i 

d’admissió a la Universitat per als alumnes de batxillerat. 

Participants: 8 centres; 462 estudiants. 

 Trobada amb els pares i mares d’estudiants de batxillerat i CFGS. Trobada i 

recorregut per donar-los a conèixer l’oferta d’estudis de grau de la UIB, la manera 

com s’hi accedeix i els programes d’acollida i mobilitat. 

Participants: 40 persones. 

 Trobada amb els més grans de 25, 40 i 45 anys. Jornada per donar-los a conèixer 

l’oferta d’estudis de grau de la UIB i els tràmits d’accés i d'admissió: preinscripció, 

matrícula, beques i ajuts… 

Participants: 8 persones. 

 Trobada amb els centres d'educació secundària. 

Participants: 15 persones. 

 

3.3. Treballs pràctics 

 V Ciència per a Tothom: Demolab i Demotec. Treballs pràctics dels graus de Física, 

Química, Biologia i Bioquímica de la Facultat de Ciències, d’Enginyeria Electrònica 

Industrial i Automàtica, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Telemàtica i 
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Matemàtiques, estudis de l’EPS. Activitat per fomentar les vocacions científiques 

entre els joves. 

Participació: 16 sessions, 7 centres educatius, 289 estudiants. 

 Ciència a secundària. Col·laboració en el projecte VENOM. Projecte de 

col·laboració amb els centres de secundària en l’estudi de l’impacte del canvi 

climàtic sobre el nivell de la mar. Grup d’investigació del Nivell del Mar i Clima 

Marí de la UIB. 

 
3.4. Concursos i premis 

 II Certamen de projectes de química. Realització de projectes monogràfics 

relacionats amb la temàtica «La Química a ca nostra». 

Participació: 10 projectes presentats, 34 estudiants. 

 Competició de reptes Scratch. Competició individual. Els competidors 

s’enfrontaran a un repte de programació. 

Participació: 3 estudiants. 

 Concurs de projectes amb Scratch. Competició per equips. Cada equip ha de 

desenvolupar un projecte en Scratch al voltant del tema «Explorar l’espai». 

Participació: 1 equip, 4 estudiants. 

 First Lego League (FLL). Repte internacional que desperta l’interès dels joves per la 

ciència i la tecnologia. 

Participació: 1 equip, 10 estudiants. 

 

3.5. La UIB et visita 

 Què hi ha després de l'ESO? 

Sessió d’assessorament per explicar la importància de continuar els estudis 

postobligatoris i les opcions que hi ha a les Illes Balears. 

Participació: 16 sessions, 10 centres, 603 estudiants. 

 Un camí, distintes direccions 

Sessió d’assessorament per facilitar la transició als estudis universitaris i de difusió 
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de la formació superior que es pot cursar a la UIB. 

Participació: 14 sessions, 7 centres, 532 estudiants 

 Geografia, conèixer el territori 

Xerrades o visites amb exposició d’un tema d’investigació de geografia i explicació 

dels estudis universitaris del grau de Geografia. 

Participants: 10 sessions, 465 estudiants. 

 L'economia pot canviar el món 

Xerrades de la Facultat d’Economia i Empresa.   

Participants: 1 sessió, 45 estudiants. 

 Combatre els estereotips de gènere 

Tallers educatius per a mostrar a l’alumnat la reproducció dels estereotips de 

gènere a l’hora de desenvolupar determinats llocs de treball. 

Participants: 168 tallers, 4.200 estudiants. 

 Try engineering 

Tallers pensats per desenvolupar la creativitat i l’enginy dels estudiants. 

Participants: 6 tallers, 180 estudiants. 

 N’hi ha que neixen amb estrella i n’hi ha que neixen estrellats 

Aquesta activitat pretén aportar als joves recomanacions que des d’ara mateix, 

quan són al centre educatiu, poden dur a terme amb vista al seu futur laboral. 

Participants: 7 sessions, 4 centres, 513 estudiants. 

 

3.6 Olimpíades, miniolimpíades i proves Cangur 

 

Olimpíades i miniolimpíades 
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Proves per estimular l’estudi de diferents àrees de coneixement entre els joves, 

premiar l’esforç i l’excel·lència acadèmica, i com a de punt de trobada entre l’educació 

secundària i la Universitat. 

● 15 olimpíades: Alemany, Anglès, Biologia, Dibuix Artístic, Dibuix Tècnic, 

Economia, Física, Filosofia, Geografia, Història, Història de l'Art, Història del 

Món Contemporani, Llengua i Literatura Catalanes, Llengües Clàssiques, 

Matemàtiques i Química. 

● 4 miniolimpíades: Biologia i Geologia, Economia, Filosofia i Física i Química. 

Dates de realització: de gener a maig de 2019. 

Total de participants: 207 estudiants de 4t d’ESO i batxillerat. 

Proves Cangur 

Activitat que es marca com a objectiu principal estimular i motivar l’aprenentatge de 

les matemàtiques a través dels problemes. 

● Data de realització: dia 21 de març de 2019. 

● Total de participants: 1.697 estudiants de secundària. 

3.7. Programes formatius  

Programa ESTALMAT 

Programa per detectar, orientar i estimular de manera continuada, al llarg de dos 

cursos, el talent matemàtic excepcional d’estudiants de 12-13 anys.  

Participants a les proves de selecció: 33. 

Programa MENTORiment 

Programa d’enriquiment extracurricular adreçat a alumnat identificat amb altes 

capacitats intel·lectuals (ACI). 

Participants: 9 estudiants. 
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3.8. Activitats d’estiu 

 X Campus Cientificotècnic d’Estiu 

Setmana de pràctiques per potenciar l'interès per la ciència i la tecnologia. 

Destinataris: estudiants de 4t d’ESO i 1r de batxillerat 

Participants: 3 estudiants. 

 II Campus Humanisticosocial. Grup Geografia-Història-Història de l'Art 

Setmana per potenciar l'interès pels estudis de les Ciències Socials. 

Participants: 2 estudiants. 

3.9. La Universitat dels nens i de les nenes 

 V Ciència per a Tothom 

Activitat per fomentar les vocacions científiques entre els joves. 

Destinataris: estudiants 4t de primària. 

Participants: 1 sessió, 1 centre, 50 estudiants. 

 Competició de reptes d’Scratch 

Competició individual. Els competidors s’enfronten a un repte de programació. 

Destinataris: estudiants 5è i 6è de primària. 

Participació: 2 estudiants de primària. 

 Concurs de projectes amb Scratch 

II Concurs El meu Primer Experiment. 

Concurs amb l’objectiu de promocionar i incentivar l’interès per la ciència. 

Destinataris: estudiants de primària. 

Participació: 6 projectes presentats, 24 alumnes. 
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 Proves Cangur 

Activitat que es marca com a objectiu principal estimular i motivar l’aprenentatge 

de les matemàtiques a través dels problemes. 

Participants d’educació primària: 172 estudiants. 

 

3.10. Participació en fires i jornades universitàries 

La UIB dona a conèixer als futurs estudiants l’oferta d’estudis, els requisits d’accés, els 
serveis i recursos de què disposa i els resol els dubtes que tenen. 

 Fira d'Ensenyaments Superiors a Ciutadella. Dies 19 i 20 d'octubre de 2018. 

 

4. Altres activitats a la Seu  

 Realització de les proves: Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de 

España (CCSE) y de los distintos niveles del Diploma de Español como lengua 

extranjera DELE. Centre examinador de l’Institut Cervantes. 

 Acte de lliurament dels premis de les Olimpíades i Proves Cangur. 

 Celebració del Dia de les Universitats Saludables, 4 d’octubre. Vicerectorat de 

Campus, Cooperació i Universitat Saludable. 

 VI Setmana Saludable i Sostenible 2019. Vicerectorat de Campus, Cooperació i 

Universitat Saludable. 

 Campanya de donació de sang Repte dels 500: A la UIB Portam la Solidaritat a la 

Sang. Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, en col·laboració 

amb la Fundació Banc de Sang de les Illes Balears. 

 Reunió del Patronat de la Fundació de Discapacitats de Menorca. CIME. 

 Reunions del grup d’investigació de l’IRIE de Menorca. 

 Reunions de la Plataforma Illes per un Pacte. 

 Reunions amb directors dels diferents centres de l'illa de Menorca. Conselleria 

d'Educació i Universitat. 

 Reunió de catalogadors del Catàleg Bibliogràfic de les Illes Balears. CABIB. 

http://campus.uib.cat/
http://campus.uib.cat/
http://campus.uib.cat/
http://campus.uib.cat/
http://campus.uib.cat/
http://www.fbstib.org/
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 Reunió del Plenari del Consell Escolar de Menorca. 

 Ple del Consell Escolar de Menorca CEME. 

 Oposicions CAIB. 

 Oposicions IB-Salut. 

 
5. Exposicions 

 Exposició 40 anys, quaranta Poetes, XL artistes. Servei d'Activitats Culturals. 

 La UIB, compromesa amb l'Agenda 2030. Oficina de Cooperació al 

Desenvolupament i Solidaritat. 

 Exposició El voluntariat: una mirada transformadora. Conselleria de Cultura, 

Participació i Esports, a través de la Direcció General de Participació i Memòria 

Democràtica i l’Institut Balear de la Joventut (IB-Jove). 

 Exposició Il·lustració en còmic 2018. Quaranta anys de la UIB. Servei d'Activitats 

Culturals. 

 
6. Novetats 

 El Departament d'Orientació i Inserció Professional (DOIP) de la FUEIB, amb el 

suport del SOIB, ha posat en marxa el Servei d'Orientació Professional, obert a 

estudiants i titulats universitaris que vulguin informació i orientació laborals. El 

servei, que és gratuït, ofereix sessions individualitzades d'orientació professional 

en les quals es proporcionen eines útils i recursos actualitzats per facilitar el 

procés de recerca laboral.  

 

 Signatura d’un conveni de col·laboració pel qual la UIB fa una donació de mobiliari 

d’aula fix al centre de secundària Josep Miquel Guàrdia d'Alaior perquè l'utilitzin 

per a la docència. 
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 Programa especial de la Cadena SER Menorca en directe des de la Seu universitària 

de Menorca, amb la participació de la comunitat universitària, entorn al tema 

«Diàleg, tolerància i pau», que presideix el Dia Mundial de la Ràdio 2019. 

 
7. Col·laboracions 

 UIMIR. Universitat Internacional Illa del Rei 

 Centre de Professors de Menorca (CEP) 

 Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears 

 Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) 

 Consell Insular de Menorca 

 Ajuntament d’Alaior 
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Memòria de la Seu d’Eivissa i Formentera 
Curs 2018-19 

 

 

La solemne obertura de l’any acadèmic 2018/19 de la Universitat de les Illes Balears a 
la Seu d’ Eivissa i Formentera va tenir lloc el dia  17 de setembre  a les 13:00 hores al 
Saló d’actes d’aquesta Seu Universitària.  
 
Durant l’acte es realitzà el lliurament de diplomes als alumnes que finalitzaren els 
estudis universitaris del curs 2017-18 
 
El doctor Pere Salvà, catedràtic de Geografia Humana, va impartir la lliçó inaugural, 
amb el títol «L’evolució de la població de les Illes Balears al llarg dels quaranta anys 
de la UIB». 
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Dades generals del curs 

1.1 Els estudis oficials que s’impartiren a la Seu Universitària durant 

el curs foren els següents: 

Estudis de Grau: 

 Grau en Administració d’Empreses, amb 71 alumnes matriculats. 

 Grau en Dret, amb 81 alumnes matriculats. 

 Grau en Educació Infantil (pla 2009), amb 10 alumnes matriculats. 

 Grau en Educació Primària (pla 2013), amb 85 alumnes matriculats. 

 Grau en Infermeria (pla 2016) amb 72 alumnes matriculats. 

Això fa un total de 319 alumnes matriculats, dels quals 98 foren de nou ingrés als 
estudis de Grau 

 

Màsters oficials: 

 Màster Universitari de Formació del Professorat amb 29 alumnes matriculats. 

 Màster en Gestió turística (MTA) amb un total de 28 alumnes matriculats FUEIB  

Això fa un total de 57 alumnes matriculats. 

 

1.2 Pel que fa als alumnes que es graduaren durant aquest curs, 

foren:  

 Grau d’Administració d’Empreses, 5 

 Grau de Dret, 8 

 Grau d’Educació Infantil , 3 

 Grau d’Educació Primària, 15 

 Grau d’infermeria ,8 

 Màster Universitari de Formació del Professorat, 19 

Això fa un total de 58 alumnes titulats, dels quals foren 49  de Grau i 19 d’estudis de 
Màster. 
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1.3 Professors associats per estudis de la Seu Universitària : 

 Per a Grau d’Administració d’Empreses    6 

 Per a Grau d’ Infermeria     11 

 Per a Grau de Primària     17 

 Per a Dret        9 

 Per a Màster de Formació del Professorat   13 

Amb un total de 56 professors associats.  

  

1.4 Professorat per estudis de Campus Digital  

 Per a Grau d’Administració d’Empreses   36 

 Per a Grau d’Infermeria     58 

 Per a Grau de Primària     21 

 Per a Dret       29 

Amb un total de 144 professors de Palma que imparteixen classe per 
videoconferència, i es desplacen a Eivissa a realitzar seminaris.   

 

2. Altres activitats acadèmiques de la UIB a la Seu : 

2.1 Universitat Oberta per a Majors 

La UOM a Eivissa s’emmarca en un programa acadèmic de 60 hores lectives més 
activitats complementàries. Es desenvolupa en set municipis d’Eivissa i Formentera. 

 Universitat Oberta de per a Majors (UOM) amb 142 alumnes  matriculats. 

 Tallers UOM  amb 28 alumnes matriculats  

Fent un total de 170 participants. 
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El programa UOM arreu d’Eivissa i Formentera, integrat per conferències sobre temes 
diversos que s’impartiren els mesos de maig i juny de 2019 a sis municipis i l’illa de 
Formentera. 

 San Josep - 39 

 Cala de Bou  - 8 

 Santa Eulària - 14 

 Sant Antoni - 21 

 Sant Rafael - 18 

 Sant Joan  - 29 

 Formentera - 29  

Total   158  alumnes matriculats.  

 

2.2 Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC) 

 Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC) presencial amb un total de 56  

matriculats. 

 Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC) lliure amb un total de 23   

matriculats. 

 

2.3 Cursos 

 Postgrau en Direcció de Salut  

 Curs oficial de formació pedagògica  i didàctica equivalent (COFDE)  

 Expert Universitari en Altes capacitats 

 Curs “Introducció al Dret Estatunidenc i a l’exercici de l’advocacia als EUA”- 

Facultat de Dret, SAC i FIU /Law  
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2.4 Conferències, Seminaris, Xerrades, Presentacions, Jornades, 

Tallers i Congressos 

 VI Seminari Universitari d’ Investigació en Tecnologia Educativa de la UIB  

 X Jornades de Reflexió i Debat de las Unitats de Qualitat de les Universitats  

Espanyoles  – SEQUA  

 8th Critical Tourism Studies Congress (110 participants )  

 III Congrés Medicina Familiar i  Comunitària  

 Conferencia de divulgació científica IES Isidoro M’acabis  

 Jornada sobre prevenció de blanqueig de capitals – Col·legi d’Advocats  

 Jornada sobre les novetats a la Llei de Costes - Cambra de Comerç 

 VI Seminari “ Violències Sexuals en espais públics d’oci” – Càtedra d’Estudis de la 

violència de gènere de la UIB- SAC 

 Presentació de l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears 2018 – UIB- Fundació 

Guillem Cifre de Colonya. 

 Jornada sobre Ciberseguretat i Ciberdefensa. Facultat de Dret  

 Southern Europe Experimental Team’s Meeting (SEET workshop)  

 VII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears  

 Lliurament de guardons dels centres ecoambientals d’Eivissa i Formentera  

 Jornada Atenció Psicopedagògica i Logopedica en els DEA per a Trastorns del 

Llenguatge – IRIE  

 VII Jornades de Medi Ambient 

 Reunió projecte “Red para la revisión y actualización conceptual sobre la 

interacción de turismo y territorio”  

 Jornada Oportunitats Professional per a Empreses i Universitaris FUEIB  

 

2.5 Accés 

 Proves d’accés a la Universitat convocatòria de juny, amb  392  inscrits 

 Proves d’accés a la universitat convocatòria de juliol, amb  95  inscrits. 
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 Proves d’accés a la Universitat per a més grans de 25 i 45 anys amb 34 alumnes 

matriculats.  

 
3.Programa Serà UIB – Eivissa . Curs 2018-19  

3.1 Activitats Vine a la UIB 

 Els Dimarts a la UIB: Presentació de l’oferta d’estudis de la UIB per branques de 

coneixement, a càrrec del professorat de la UIB - Participants: 45 persones. 

  El meu fill o la meva filla acaba l’ESO. Què pot fer?- Participants: 20 persones 

  Que és(i que no és) el trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat. TDAH   

       Participants: 5 participants 

3.2 Jornades i Trobades  

 Jornades de Portes Obertes: estudiants de 2n 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: 595 estudiants 

 Jornada Jo també Puc Fer-ho: Nines i ciència- Participants: 12 estudiants 
 Trobada amb els pares i mares d’estudiants de batxillerat i CFGS - Participants: 

32 persones 
 Trobada amb els més grans de 25, 40 i 45 anys- Participants: 12 persones 
 Trobada amb els centres d'educació secundària -Participants: 20 participants 

3.3 Treballs Pràctics 

    V Ciència per a Tothom: Demolab-Demotec -Participants: 535 estudiants, 28 
sessions i 14 centres. 

 Ciència a secundària. Col·laboració en el projecte europeu VENOM 
 Destinataris els centres de secundària interessats en participar en el Projecte 

 
3.4 Concurs i premis 

 Concurs de projectes amb scratch  “explorant l’espai” Participants: 4 equips i 20  
estudiants 

 First Lego league -Participants: 1 equip i 2 estudiants 
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 II concurs El meu primer experiment -Participants: 20 projectes presentats i 80 
alumnes 

3.5 La UIB ET VISITA - Xerrades en els centre educatius. 

 Què hi ha desprès de l’ESO?- Participants: 610 estudiants. 
 Un camí, distintes direccions- Participants: 357 persones 
 La Universitat, una nova oportunitat- Participants: 15 estudiants 
 N’hi ha que neixen amb estrella, i n’hi ha que neixen estrellats 
 Participants: 4 centres, 4 sessions i 257 estudiants 
 Combatre els estereotips de gènere- Participants: 525 estudiants 
 L’economia pot canviar (xerrada de la Facultat d’Economia i Empresa) 

Participants: 25 estudiants 

3.6 La Universitat dels boixos i les boixes 

 El poder de les emocions -Participants: 20 estudiants 
 L’any que ve faré primer d’ESO. Com afrontar-ho de manera positiva -

Participants: 12  estudiants 
 

3.7 Activitats d’Estiu 

 III Campament Petits Científics -Participant: 2 estudiants 
 

3.8 Programes formatius 

 Programa Estalmat - Participants: 40 participants 
 Programa Mentoriment - Participants : 13 estudiants  

3.9 Olimpíades, miniolimpíades i Proves Cangur 

 15 Olimpíades de: Anglès com a Primera Llengua Estrangera, Biologia, , 
Economia, Física, Filosofia, Geografia, Història, Història de l'Art, Llengua i 
Literatura Catalanes, Llengües Clàssiques, Matemàtiques, Química, Història 
del mon contemporani, alemany, Dibuix Tècnic 

 Miniolimpíades de: Biologia i Geologia, Economia, Física i Química-  
Participants 268 estudiants de secundària. 

 
Proves Cangur 
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 Proves Cangur: Participants: 703 estudiants de secundària  i 60 estudiants de 
primària. 

 
3.10 Participacions en fires de promoció universitària  

 
Eivissa University Day Eivissa . Dia 27 de novembre de 2017 – Recinte Firal d’Eivissa. 

4. Altres activitats a la Seu  

 Cinefòrum  (SAC) amb una mitja de 40 participants per sessió. En total 8 
sessions.  

 Celebració de XX Aniversari de la UOM a Eivissa  
 Institut Cervantes . Exàmens  DELE i CCSE. 
 Acte de Lliurament premis Olimpíades i Proves Cangur  
 Signatura conveni Màster en Gestió Turística  - FUEIB – Federació Empresarial 

Hotelera , Fiesta Hotels , Fundació Vicente Juan Guasch  i Hermanas Reina 
Escandell S.L.  

 Celebració Dia de les universitat Saludables – Vicerectorat de Campus , 
Cooperació i Universitat Saludable  

 VI Setmana Saludable i Sostenible 2019  
 Reunió de la Plataforma Illes per un pacte. 
 Reunió amb directors de  diferents centres de secundària d’Eivissa i 

Formentera  
 Curs d’Altes Capacitats Intel·lectuals – SAC 
 III Concurs de Clàssiques Pityussae. 
 Entrega de Premis Pityussae. 
 Conferència UIB Campus Digital 

 
A l’apartat d’activitats culturals complementaries d’entitats externes 

a la UIB. Destaquem, entre altres, la col·laboració en les següents: 

 Reunions i conferències  i Jornades del  Centre de Professors (CEP)- Eivissa 
 Reunions Conselleria d’Educació i Universitat  

o JUMP  Math 
o Reunió Informativa Programa Auxiliars de Conversa  
o Trobades de coordinadors   (Convivèxit )  
o Jornades d’Orientació Educativa  
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o Jornada ETWINNING  
o Trobada d’alumnes de centres promotors de la convivència ... 

 Reunions Delegació d’Educació d’Eivissa i Formentera  
o Jornades Programa d’Acompanyament Escolar  
o Jornades sense tabac ... 

 Jornadas de Otoño Inclusivo – APIES  
 Exàmens Universitat Oberta de Catalunya. 
 Jornades Innovació Educativa – STEI  
 Reunions i cursos Col·legi d’Economistes de les Illes Balears. 
 Reunions Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears 
 Campanya de donació de sang a la Seu. (Banc de Sang). 
 Consell Insular d’Eivissa.  

o Nits de Tanit 
o IV Jornades  de Prostitució y Salut 

 Jura de nous col·legiats i lliurament d’Insígnies – Col·legi d’Advocats 
 Conferencies - La Caixa 
 Oposicions CAIB 
 Oposicions IB Salut –  
 Jornada Ibiza Esports. Ajuntament Eivissa  
 Jornada Asociación Española de Psicomotricistas  
 V Jornada Pitiusa de lactància Materna- COIBA  
 Jornades experiències docents 
 IB3 Radio  emissió en directe  
 VII Taller EvaluAES d’Investigació en Avaluació de Polítiques i Serveis de Salut - 
 Reunions Consell Escolar d’Eivissa 

5. Exposicions 

 Exposició 40 anys, quaranta poetes, XL artistes. Servei d'Activitats Culturals 

 La UIB compromesa amb l'Agenda 2030. Oficina de Cooperació al 

Desenvolupament i Solidaritat. 

 Exposició el voluntariat: una mirada transformadora. Conselleria de Cultura, 

Participació i Esports, a través de la Direcció General de Participació i Memòria 

Democràtica i l’Institut Balear de la Joventut (IBJove). 
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6. Novetats 

 El Departament d'Orientació i Inserció Professional (DOIP) de la FUEIB, amb el 

suport del SOIB, ha posat en marxa el Servei d'Orientació Professional, obert a 

estudiants i titulats universitaris que vulguin informació i orientació laborals.  

 Atorgament a la Universitat Oberta per a Majors del Premi Sant Jordi 2019 de 

l’Institut d’Estudis Eivissencs 

 

7.Col·laboracions 

 Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears. 

 Delegació d’Educació d’Eivissa  

 Centre de Professors (CEP)  

 Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT). 

 Govern de les Illes Balears  

 Consell Insular d’Eivissa  

 Ajuntament d’Eivissa  

 Consell Escolar Insular d’Eivissa  
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Fitxa de descripció d’activitats. Memòria acadèmica  

4. Activitats de recerca: tesis doctorals 
 

Durant l’any acadèmic 2018-19 a la UIB s’han matriculat 904 alumnes de doctorat. 

Fins a aquest moment, durant el curs 2018-19, s’han dipositat 71 tesis i se n’han 
defensades 62. Entre els nous doctors, s’han concedit 1 menció de doctor europeu, 21 
mencions internacionals, 2 mencions industrials i 2 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, 2017-18.  
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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 per a dur a terme accions especials de recerca i 
desenvolupament 31 

Ajudes per a la investigació aplicada en matèria d'agricultura, 
ramaderia i pesca en l'àmbit de les Illes Balears 9 

Ajuts de la Fundació BBVA a equips d'investigació científica - Ecologia i 
biologia de la conservació 2 

Ajuts de la Fundació BBVA a equips d'investigació científica - 
Humanitats digitals 1 

Ajuts Fundació BBVA a Investigadors i Creadors Culturals (Beques 
Leonardo) 6 

Ajuts per al desenvolupament de projectes d'investigació sobre 
addiccions 1 

Anunci de contractació de treballs d'investigació interdisciplinar sobre 
envelliment 1 

Beques d'investigació de l'Institut Menorquí d'Estudis (projectes) 5 

Horizon 2020 (2014-2020) 1 

Subvencions per a la publicació i difusió de resultats de treballs de 
recerca en l'àmbit dels serveis socials 1 

Ajuts per a la investigació d'ajuts a la investigació en ciències socials 
2018 1 
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Projectes en matèria de biodiversitat terrestre, biodiversitat marina i 
litoral i foment de la informació ambiental 1 

Ajuts per a l'adquisició d'equipament científico-tècnic, corresponents al 
Programa Estatal de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i 
Tecnològic del Sistema d'R+D+i, Subprograma Estatal d'Infraestructures 
d'Investigació i Equipament Científico-Tècnic 12 

Ajuts a accions que millorin el coneixement, la salvaguarda i la difusió 
del patrimoni històric de Menorca 1 

Ajuts per a la investigació d'ajuts a la investigació en ciències de la vida 
i de la matèria 2018 3 

Selecció projectes d'I+D d'interés per a Defensa susceptibles de ser 
inclosos en l'àmbit del programa Coincidente 1 

Beques d'Investigació Manuel de Oya 2018 1 

Programa Estatal d'R+D+i Orientada als Reptes de la Societat: Projectes 
d'R+D+i Reptes Investigació 30 

Programa Estatal de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i 
Tecnològic del Sistema R+D+i: Projectes d'R+D de Generació del 
Coneixement 20 

Ajuts MERCK d'investigació 1 

Projectes de recerca científica i tecnològica GOIB 59 

Ajuts per a projectes d'investigació en Neurociència 1 

IV Convocatòria de premis a Joves Investigadors. AstraZeneca 1 

Projectes de recerca bàsica en Ciències de la salut l'Acadèmia 1 

Projectes d'investigació en salut Fundació Bancària ¿la Caixa¿ 2 

Ajuts a projectes d'investigació Fundación HERGAR 1 

Ajuts de la Fundació BBVA a equips d'investigació científica - Big data 1 

Subvencions per a la realització de postgraus d'estudis de gènere i 
activitats de l'àmbit universitari relacionades amb l'igualtat 
d'oportunitats entre dones i homes 1 

Ajuts de la Fundació BBVA a equips d'investigació científica - 
Biomedicina 1 
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Projectes sobre Paràlisis Cerebral de La Fondation Motrice 1 

PRIMA Section 2: Activities (Research Innovation Actions (RIA) based 
on national rules 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 377 

Estades breus a l’estranger 37 

Estades breus de professors convidats 15 

Ajuts per a l’organització de congressos 19 

 

 Incentivació de programes de contractació i mobilitat d’investigadors: 
 

Recursos Humans en R+D+I 

 Incorporació Actius 

Programa Ramón y Cajal 4 15 

Programa Juan de la Cierva (formació i incorporació) 5 10 

Programa José Castillejo 5 5 

Contractes postdoctorals de la UIB 2 2 

Programa Salvador de Madariaga 8 8 

Contractes postdoctorals de la CAIB 4 18 

Tècnics a grups de recerca de la CAIB 8 12 

 

 El web de l’OSR va tenir durant el curs acadèmic 2016-17 28.943 visites a 
pàgines. La secció Ajuts a la Recerca del web de la UIB va comptabilitzar un total de 
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65.500 visites a pàgines, i la de Grups de Recerca, 98.540 visites a pàgines. El global 
de consultes a la secció Investigam del web de la UIB va ser de 192.221 visites a 
pàgines. 

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

Projectes concedits  Nombre Dotació en euros 

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

31 
436.473,13 

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

4 
50.000,00 

Ajuts Fundació BBVA a Investigadors i Creadors Culturals 
(Beques Leonardo) 

1 
35.000,00 

Ajuts per al Foment de la Cultura Científica, Tecnològica i de la 
Innovació (FECYT) 

1 
7.000,00 

Beques de la Sociedad española de sueño para la investigación 1 8.325,00 

Beques d'investigació de l'Institut Menorquí d'Estudis 
(projectes) 

1 
4.387,50 

Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i 
Tècnica d'Excel·lència: Accions de dinamització, 'Xarxes 
d'excel·lència' 

1 
17.000,00 

Projectes d'investigació fonamental orientada i Accions 
Complementàries del Programa Estatal d'I+D+I orientada als 
Reptes de la Societat i específicament dins del Repte de Seguretat i 
Qualitat alimentaria, Activitat agrària productiva i sostenible, 
sostenibilitat dels Recursos naturals i Investigació marina i 
marítima 

1 

163.490,00 

Subvencions per a la publicació i difusió de resultats 
de treballs de recerca en l'àmbit dels serveis socials 

1 
8.000,00 

Ajuts per a la investigació d'ajuts a la investigació en ciències 
socials 2018 

1 
36.000,00 

Projectes en matèria de biodiversitat terrestre, biodiversitat 
marina i litoral i foment de la informació ambiental 

1 
17.554,59 

Ajuts per a l'adquisició d'equipament científico-tècnic, 
4 1.498.605,00 
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corresponents al Programa Estatal de Generació de Coneixement i 
Enfortiment Científic i Tecnològic del Sistema d'R+D+i, 
Subprograma Estatal d'Infraestructures d'Investigació i 
Equipament Científico-Tècnic 

Ajuts a accions que millorin el coneixement, la salvaguarda i la 
difusió del patrimoni històric de Menorca 

1 
4.961,00 

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

1 
6.710,00 

CALL FOR TENDERS EASME/EMFF/2018/015: IMPROVING 
COST-EFFICIENCY OF FISHERIES RESEARCH SURVEYS AND FISH 
STOCKS ASSESSMENTS USING NEXTGENERATION GENETIC 
SEQUENCING METHODS¿ 

1 

51000 

 

Aquest esforç es manifesta també en els projectes mantinguts vius, que són els 
següents: 

Projecte  Nombre 

Ajudes per a dur a terme accions especials de recerca i desenvolupament 44 

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

4 

Ajudes per a la investigación agrària desenvolupada pels centres de recerca 2 

Ajuts a equips d'investigació de la Fundació BBVA 1 

Ajuts a INVESTIGADORS EN ONCOLOGIA 1 

Ajuts a projectes d'investigació Fundación BIAL 2 

Ajuts a projectes Fundación Svalbard 1 

Ajuts Fundació BBVA a Investigadors i Creadors Culturals (Beques Leonardo) 1 

Ajuts per a l¿organització de reunions, congressos, seminaris, simposis i jornades de 
caràcter científic i tecnològic a les Illes Balears 

3 

Ajuts per a projectes de recerca sobre diabetis i obesitat (Fundació La Marató TV3) 1 

Ajuts per al desenvolupament de projectes d'investigació sobre drogodependències 1 
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Ajuts per al Foment de la Cultura Científica, Tecnològica i de la Innovació (FECYT) 1 

Beques de la Sociedad española de sueño para la investigación 1 

Beques d'investigació de l'Institut Menorquí d'Estudis (projectes) 1 

Convocatòria del programa d'ajuts a la investigació en historia econòmica, 
macroeconomia, economia monetària, financera i bancària i història econòmica 

1 

EFSA- Collection of data and information in Balearic Islands on biology of vectors and 
potential vectors of Xylella fastidiosa 

1 

FACCE SURPLUS Sustainable and Resilient agriculture for food and non-food systems 1 

Horizon 2020 (2014-2020) 8 

Incorporació nous grups a CIBER OBN 1 

International Networks 1 

Osteology Foundation 1 

Prevention and preparedness projects in the field of civil protection and marine pollution 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: 'Explora 
Ciencia' i 'Explora Tecnología' 

2 

Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència: 
Projectes d'R+D 

53 

Programa Estatal d'R+D+i Orientada als Reptes de la Societat: Accions de Programació 
Conjunta Internacional 

4 

Programa Estatal d'R+D+i Orientada als Reptes de la Societat: Projectes d'R+D 50 

Projectes coordinats d'R+D que impliquin d'una manera conjunta els centres de recerca i 
les empreses en l'abordatge conjunt de la ciència i la tecnologia 

7 

Projectes de recerca 'La Caixa' en àrees estratègiques 2 

Projectes d'investigació fonamental orientada i Accions Complementàries del Programa 
Estatal d'I+D+I orientada als Reptes de la Societat i específicament dins del Repte de 
Seguretat i Qualitat alimentaria, Activitat agrària productiva i sostenible, sostenibilitat dels 
Recursos naturals i Investigació marina i marítima 

3 

Projectes Europa Excel·lència 1 
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Projectes Europa Investigació 2 

Reptes-Col·laboració (Antic Subprograma INNPACTO) 3 

Subprograma d'Accions complementàries (PCI Salut) 1 

Subprograma de Projectes a la Investigació en Salut (PI) 6 

Subvencions per a la publicació i difusió de resultats de treballs de recerca en l'àmbit dels 
serveis socials 

2 

VII Programa Marc (2007-2013) 2 

Volkswagen Foundation 1 

Ajuts per a la investigació d'ajuts a la investigació en ciències socials 2018 1 

Projectes en matèria de biodiversitat terrestre, biodiversitat marina i litoral i foment de la 
informació ambiental 

1 

Ajuts per a l'adquisició d'equipament científico-tècnic, corresponents al Programa Estatal 
de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnològic del Sistema d'R+D+i, 
Subprograma Estatal d'Infraestructures d'Investigació i Equipament Científico-Tècnic 

4 

Ajuts a accions que millorin el coneixement, la salvaguarda i la difusió del patrimoni 
històric de Menorca 

1 

CALL FOR TENDERS EASME/EMFF/2018/015: IMPROVING COST-EFFICIENCY OF 
FISHERIES RESEARCH SURVEYS AND FISH STOCKS ASSESSMENTS USING 
NEXTGENERATION GENETIC SEQUENCING METHODS¿ 

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 1104 

Article 1008 
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Article en premsa 37 

Ressenya 12 

Review 47 

Nacionals 219 

Article 199 

Article en premsa 7 

Ressenya 10 

Ressenya en premsa 2 

Review 1 

  

Altres publicacions Nombre 

Internacionals 353 

Acta de congrés 41 

Altres 8 

Article 36 

Article en premsa 1 

Capítol de llibre 182 

Capítol de llibre en premsa 16 

Document científic-tècnic 4 

Editor 17 

Editor en premsa 5 

Informes de recerca 7 

Informes de treball 3 

Llibre 25 

Llibre en premsa 1 
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Publicacions Multimèdia 2 

Review 2 

Traducció literària sense aparell crític 1 

Traducció literària amb aparell crític 2 

Nacionals 345 

Acta de congrés 21 

Altres 12 

Article 23 

Article en premsa 3 

Capítol de llibre 173 

Capítol de llibre en premsa 6 

Document científic-tècnic 6 

Edició anotada de texts 1 

Editor 11 

Editor en premsa 3 

Informes de recerca 12 

Informes de treball 1 

Llibre 43 

Llibre en premsa 2 

Publicacions Multimèdia 4 

Review 1 

Review en premsa 1 

Traducció literària sense aparell crític 21 

Traducció literària amb aparell crític 1 

Total general 2.021 
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Fitxa de descripció d’activitats. Memòria acadèmica 2018-19 

Activitats institucionals 
 

 Obertura de l’any acadèmic 2018-19 el dia 7 de setembre de 2018, a la sala 
d’actes de Son Lledó, amb la lliçó inaugural a càrrec del doctor Pere Antoni 
Salvà Tomàs, catedràtic de Geografia Humana de la UIB, amb el títol «La 
població de les Illes Balears al llarg dels quaranta anys de la UIB». 

 
 Lliçó inaugural de l’any acadèmic 2018-19 del doctor Pere Antoni Salvà Tomàs, 

catedràtic de Geografia Humana de la UIB, amb el títol «La població de les 
Illes Balears al llarg dels quaranta anys de la UIB», i cerimònia de graduació de 
l’any 2017-18 a la Seu de la Universitat a Menorca el dia 12 de setembre de 
2018. 

 
 Lliçó inaugural de l’any acadèmic 2018-19 del doctor Pere Antoni Salvà Tomàs, 

catedràtic de Geografia Humana de la UIB, amb el títol «La població de les 
Illes Balears al llarg dels quaranta anys de la UIB», i cerimònia de graduació de 
l’any 2017-18 a la Seu de la Universitat a Eivissa i Formentera el dia 17 de 
setembre de 2018. 

 
 Compareixença del Rector de la UIB al Parlament de les Illes Balears sol·licitada 

pel Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre diversos temes relatius 
a la Universitat el dia 11 d’octubre de 2018. 
 

 Acte de reconeixement als nous doctors i doctores de l’any 2017-18 a la sala 
d’actes de Son Lledó el dia 22 de novembre de 2018, amb motiu de la festivitat 
del Beat Ramon Llull. 
 

 Dia 4 de juny de 2019 mor el doctor Antoni Roig Muntaner, que va ser 
president de la Comissió Gestora de la Universitat del 10 de juny de 1978 al 12 
de març de 1981. El 3 de març de 1982 va ser nomenat Rector Honorari de la 
UIB, i la Medalla d’Or de la institució li va ser lliurada el 18 de febrer de 2003. 

 
 Cerimònies de graduació de l’any acadèmic 2018-19 a Palma, els dies 11, 12, 17, 

18, 19, 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol de 2019, a l’edifici Arxiduc Lluís Salvador. 
 

 Cerimònia de graduació de la UOM, any acadèmic 2018-19, el dia 16 de juliol 
de 2019, a l’edifici Arxiduc Lluís Salvador. 

 
 Establiment i enfortiment de relacions amb les institucions de les Illes Balears. 
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El Rectorat ha donat assistència, suport i assessorament als actes institucionals, 
d’inauguració i cloenda, de signatura de convenis amb empreses i institucions, als 
actes d’inauguració o cloenda de congressos i als actes d’homenatge en els quals han 
participat el Rector, el Consell de Direcció i altres membres de la comunitat 
universitària. 
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Pressupost 2019 

 
<https://transparencia.uib.cat/Informacio-economica/Pressupost/> 
 

https://transparencia.uib.cat/Informacio-economica/Pressupost/
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Aspectes de caràcter general 

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 benefici 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 2018-19 es poden 
destacar quatre actuacions més generals que, per la seva importància i magnitud, han 
centrat els esforços envers aquest col·lectiu: 

1) Després de molts d’anys sense fer-ho, la Universitat ha convocat 111 places, de 
diferents subgrups i cossos, en 21 convocatòries d’oposicions lliures diferents. 
Cal remarcar que mai no s’havia tret un nombre de places i convocatòries tan 
elevat, la qual cosa fa que, per la seva dificultat, no només de planificació sinó 
també de coordinació i execució, s’hi hagin de dedicar moltes persones, per 
garantir l’èxit d’aquestes convocatòries. Aquest curs no només s’han convocat 
les places, sinó que ja s’han iniciat les primeres proves de quatre convocatòries; 
la conclusió de tots aquests procediments selectius ja serà dins el curs que ve.   

2) Concurs de trasllat. El curs 2017-18 es va convocar el concurs de trasllat per al 
personal funcionari d’administració i serveis, quan ja feia tres anys que s’havia 
acabat l’anterior, i durant aquest curs se n’ha conclòs no només la primera fase 
sinó també la fase de resultes. Per això ja podem afirmar que un total de 99 
funcionaris del personal d’administració i serveis han vist millorats o consolidats 
la plaça o el nivell que tenien. Aquest fet també ha consolidat l’estructura dels 
diferents serveis de la Universitat, la qual cosa ha fet avançar no només en 
l’equiparació real de les tasques amb les categories dels funcionaris sinó també 
en l’homogeneïtzació de l’estructura del PAS.  

3) S’ha acordat amb els representants dels treballadors un nou procediment per a 
la provisió temporal de places vacants. De fet, després d’acabar el concurs de 
trasllat, s’han tret a convocatòria interna en una primera fase 38 places, les 
quals generaran una segona fase de característiques similars. 

4) 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 conclòs la primera experiència en l’avaluació de l’acompliment, una eina de 
gestió per objectius que ha de permetre avaluar de manera eficaç el nostre PAS 
en una triple vessant: avaluació individual, avaluació d’objectius de la unitat i 
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avaluació per competències. Alhora, aquesta eina permetrà un disseny de la 
senda laboral per la qual cada servei ha d’aconseguir els seus objectius, 
prèviament fixats, i alineats en tot moment amb els objectius genèrics que 
marca la Gerència.  

El resultat d’aquesta primera experiència ha estat, com era previsible, una mica 
desigual entre funcionaris i serveis, però, per damunt de tot, volem valorar 
l’excel·lent predisposició del PAS a un canvi de model de treball d’aquesta 
envergadura i també el fet que l’anàlisi dels resultats d’aquesta primera 
avaluació ens permetrà afrontar els ajusts necessaris per fer aquest model més 
acostat a la realitat de la tasca diària del PAS i, per tant, més eficaç i eficient. En 
definitiva, millor. 

5) La quarta actuació relacionada amb el PAS ha estat la consolidació de l’itinerari 
previst inicialment amb les retribucions lligades a la carrera professional per al 
PAS funcionari de carrera. Aquest any 2019 el PAS ja cobra el 75 per cent de la 
quantitat total prevista.  

6) Dins aquest curs acadèmic s’ha aprovat i publicat el cinquè Pla d’actuació de 
Gerència, 2018-21, que dona continuïtat a una tasca de planificació i 
organització de la Gerència començada ja fa molts anys. 

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: 

1) Per la seva importància per al conjunt de la UIB voldria tornar a destacar que 
continuam implantant, amb total normalitat, els estudis de Medicina, dels quals 
ja s’ha cursat el tercer curs, amb la consolidació a la relació de llocs de treball 
d’un centre nou, l’Hospital Universitari 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. 

2) Voldria, un any més, destacar la consolidació de les anomenades «Jornades de 
Gerència». Enguany ja se n’ha fet l’edició número set, 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. Una experiència 
absolutament engrescadora, molt ben valorada per tots i que contribueix, d’una 
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manera molt important, a crear i consolidar l’equip de la Gerència. Aquest curs 
es varen presentar catorze experiències de gestió, molt interessants totes i que 
varen poder servir de mostra perquè els altres serveis tinguessin un coneixement 
general de les experiències innovadores que fan altres serveis i alhora poguessin 
adaptar-les. També es va fer una exposició i una anàlisi dels resultats de la 
primera avaluació de l’acompliment de l’any 2018, a la quals ens hem referit a 
l’apartat anterior. 

3) També voldria remarcar el fet que, després d’alguns anys de feina intensa i 
després que l’any passat 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, aquest curs ja hem tret 
informes de diferents anys naturals i acadèmics. 

4) Per destacar algunes mesures més en l’àmbit del PAS, durant aquest curs s’ha 
implantat una figura llargament reclamada per la Sindicatura de Comptes o els 
auditors que cada any auditen els comptes de la nostra universitat: l’interventor. 
S’ha seguit avançant en l’Administració sense papers, i volem remarcar dues 
actuacions d’èxit en aquest camp: la signatura electrònica de tots els documents 
comptables d’ingressos, per una banda, i la tramitació electrònica de totes les 
sol·licituds de participació en els procediments selectius de PAS als quals abans 
fèiem referència, i també als concursos de PDI, per una altra.  

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. Continuam fent feina en l’increment de l’oferta de cursos en línia, 
per tal de facilitar la conciliació laboral i familiar dels empleats. 

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

1) Pressupost 2019: s’ha aconseguit una millora en el finançament que continua la 
tendència positiva, amb l’increment de 8,5 milions d’euros en les partides de 
transferència nominativa corrent (incloses aportacions per als nous estudis). 
S’incrementa la transferència per estudiant, fins a arribar a 5.449 euros, que 
segueix amb la tendència de confluir en la mitjana espanyola.  
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2) La inversió nominativa de 0,375 milions d’euros, després de molts anys sense 
tenir un increment significatiu, i encara molt allunyada de la inversió nominativa 
que teníem l’any 2009. 

3) La CAIB durant aquest any ha continuat pagant puntualment la transferència 
nominativa, la qual cosa ha permès millorar i complir el termini de pagament als 
proveïdors, que aquest curs ens resultava més complicat, atès el canvi de criteri 
en la fórmula de càlcul imposat des del Ministeri d’Hisenda. 

4) S’ha continuat amb la tramitació per a l’execució de les inversions previstes en el 
programa operatiu fons FEDER per al període 2014-2020. Cal 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. Aquest curs s’han 
iniciat els preparatius –finançament, avantprojecte, etc. – per tal que dins el 
2019 es pugui licitar l’edifici interdepartamental, que ha d’encabir els estudis 
relacionats amb Ciències de la Salut. També s’ha licitat un paquet d’impressores 
i escàners, per avançar en l’Administració digital, i l’anomenat «tramitador», 
software que ha de servir de guia electrònica per a tots els procediments que 
duem a terme a la UIB. Pensam que suposarà un salt qualitatiu en 
l’Administració electrònica de la Universitat. 

5) Menció a part mereix, per la seva transcendència present i futura, la decisió de 
canviar l’aplicació de gestió acadèmica AGORA. Aquest curs hem optat per la 
solució SIGMA, i ja se n’ha elaborat el preprojecte. Es preveu que el curs 2020-21 
ja podrem matricular amb SIGMA.   

6) Finalment, i pel cost econòmic i humà de la implantació, però també per l’èxit 
d’aquesta, vull incidir especialment en la capacitat d’adaptació que segueix 
demostrant la comunitat universitària en l’aplicació de la recent Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de contractes del sector públic, una llei que ha suposat un 
enorme canvi en la contractació menor.  
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Aquesta tramitació s’ha vist encara més complicada amb la publicació, al mes de 
febrer, de la instrucció de l’Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la 
Contractació –OIReScon–, de compliment obligat i que exigeix, en la tramitació 
dels contractes menors, que es presentin tres pressuposts alternatius o que es 
justifiqui per què no es presenten. Aquesta instrucció ens ha obligat a fer el canvi 
corresponent en la tramitació dels contractes menors a través d’UIBdigital i hem 
hagut de publicar la tercera versió de la instrucció de la Gerència dedicada als 
contractes menors, precisament per encabir-hi aquestes exigències. Amb tot, 
creiem que l’adaptació de la comunitat universitària ha estat, com sempre, i tot i 
la dificultat afegida, exemplar. 

També cal recordar que durant aquest curs acadèmic ens hem adherit a l’acord marc 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de material d’oficina i hem homologat 
el servei d’agència de viatges, alhora que hem analitzat les diferents possibilitats per 
homologar també tant el material de laboratori –pensam que ens podrem adherir a 
algun acord marc properament– com la microinformàtica 
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Memòria global (PAS i PDI) del Pla de formació de la UIB de 
l’any 2018. 
 
 

Indicadors 
Formació PAS i 

PDI 
Formació 

específica PDI Total 

1. Accions formatives planificades 83 54 137 

2. Accions formatives no planificades 37 2 39 

3. Accions formatives anul·lades 5 4 9 

4. Accions formatives realitzades 115 52 167 

5.1 Total d'hores presencials 749 190,50 940 

5.2 Total d'hores no presencials 306 193,50 500 

5. Total d'hores dels cursos 1.055 384,00 1.439 

6.1 Certificats d'aprofitament 1.302 311 1.613 

6.2 Certificats d'assistència 1.714 332 2.046 
6. Total certificats (assitència i 
aprofitament) 3.016 643 3.659 

7. Cost 57.691,11 16.614,90 74.306,01 

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

3,37 3,59 3,48 

 

Notes explicatives: 
   

7. 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.  

8. 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 

Distribució i assignació d’imports d’ajudes d’acció social de la UIB de l’any 2017 pagats a 
l’exercici 2018 

    
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  
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Activitats en l’àmbit de la internacionalització i la mobilitat 
universitària  

Activitats en l’àmbit de la internacionalització i la mobilitat universitària 

Continuant el propòsit d’enfortir el grau d’internacionalitat de la UIB i d’augmentar la 
seva projecció internacional, durant el curs 2018-19 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.  

A més 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 continuar augmentant la presència 
internacional de la UIB. 

Mobilitat d’estudiants, de personal docent i investigador i de personal 
d’administració i serveis 

Respecte dels programes de mobilitat per a l’alumnat, és el programa ERASMUS+ el 
que presenta el nombre d’intercanvis més elevat. El curs 2018-19, la UIB ha signat 593 
acords bilaterals ERASMUS+, que han generat una oferta potencial de 1.339 places per 
fer estudis en l’àmbit europeu. L’acció ERASMUS+ per a estudis és finançada per la 
Comissió Europea, a través de la seva Agència Nacional Erasmus (SEPIE), i pel 
Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats el Servei de Relacions Internacionals, 
entre d’altres. 

Durant el curs 2018-19, 220 alumnes de la UIB, amb un total de 1.295 mesos 
d’estada, han fet un intercanvi en aquest programa. Les titulacions que han tingut 
més estudiants acollits al programa ERASMUS+ Estudis han estat: grau de Turisme, 
grau d’Administració i Direcció d’Empreses, la doble titulació de grau d’Administració 
d’Empreses i grau de Turisme, la doble titulació en Administració d’Empreses i grau 
de Dret, el grau d’Estudis Anglesos i el grau de Psicologia. Els països de destinació 
més freqüentats pels estudiants de la UIB durant aquest curs acadèmic són, per 
aquest ordre, Alemanya, Itàlia, Polònia, Països Baixos, Suècia i el Regne Unit. Pel que 
fa als alumnes provinents d’altres universitats que han escollit la UIB en aquest 
programa, la UIB ha rebut 255 estudiants europeus, majoritàriament als estudis de 
grau de Llengua i Literatura Espanyoles, grau de Turisme, grau d’Administració i 
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, Itàlia, Holanda i de França. 
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El curs acadèmic 2018-19, 9 alumnes de la UIB han participat en el programa 
ERASMUS+ Pràctiques fent estades a Alemanya, França, Noruega, Països Baixos, 
Portugal, el Regne Unit i Suècia per un total de 31 mesos. D’altra banda, 18 alumnes 
d’universitats europees d’Alemanya, França, Grècia, Itàlia, Polònia, Portugal, 
República Txeca i Romania han fet una estada a la UIB en el marc d’aquest programa 
per un total de 53 mesos. La major part d’aquests alumnes han desenvolupat les 
pràctiques als departaments i laboratoris dels departaments de Ciències (Biologia, 
Física i Química). 

Després de la posada en marxa el curs anterior del programa ERASMUS+ Països 
associats (KA107 2017-19) amb Bòsnia i Hercegovina, el Marroc, Sèrbia i Tunísia, el 
programa s’ha consolidat per al curs 2018-19 amb un altre projecte KA107 2018-20 
amb Albània, Federació Russa, Marroc, Sèrbia i Tunísia. Durant aquest curs acadèmic, 
s’han rebut 47 alumnes, 14 dels quals eren estudiants de grau, 17 de màster i 16 de 
doctorat. A més, hem rebut 13 membres del personal de les universitats sòcies (11 en 
visita docent STA i 2 per fer una estada formativa STT). Al mateix temps, la UIB ha 
enviat 8 alumnes de grau a Sèrbia i 11 staff (8 en visita docent i 3 en mobilitat 
formativa). En total, han estat 60 mobilitats d’entrants i 19 mobilitats de sortints.  

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 l’Argentina, 
Bolívia, el Brasil, Canadà, Colòmbia, Equador, els Estats Units, Guatemala, l’Índia, el 
Japó, Mèxic, Perú, República Dominicana, Rússia, l’Uruguai, Xile i la Xina, durant el 
curs acadèmic 2018-19. Dels estudiants de la UIB, 10 han fet un intercanvi a 
l’estranger a través d’aquestes convocatòries, mentre que la UIB n’ha rebut 50. Els 
països de destinació més freqüents han estat Mèxic, Canadà, Hong Kong i la Xina. Pel 
que fa als alumnes entrants, els més nombrosos han estat de l’Argentina, el Brasil, 
Canadà, Colòmbia, Cuba, Mèxic, Rússia, Xile i la Xina.  

Pel que fa al programa ISEP, el qual permet l’intercanvi amb els Estats Units, 
l’Amèrica Llatina, el Canadà i altres països d’arreu del món, la UIB ha rebut en total 4 
alumnes provinents de Nicaragua, l’Argentina i els Estats Units, que han fet una 
estada anual i d’un semestre, respectivament. 

Durant el curs 2018-2019 s’ha continuat l’execució del programa Beques 
Iberoamèrica, Estudiants de Grau, Santander Universitats, finançat pel Banc Santander 
amb una beca de 3.000 euros, per a mobilitats d’un semestre amb universitats de 
l’Argentina, el Brasil, Colòmbia Mèxic o Xile. 10 alumnes de la UIB han gaudit 
d’aquesta beca, distribuïts de la manera següent: 2 a l’Argentina, 1 al Brasil, 1 a 
Colòmbia, 3 a Mèxic i 3 a Xile. Durant aquest curs acadèmic, la UIB no ha rebut cap 
alumne d’intercanvi 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 per l’SRI.  
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Fora dels programes d’intercanvi, és possible també fer estades d’estudis amb la UIB 
sota la figura d’alumne visitant i dels programes específics que es desenvolupen a 
demanda d’alguna universitat estrangera. En aquest sentit, la UIB ha rebut 3 alumnes 
visitants: 2 a través del programa amb el College of the Holly Cross (EUA) i 2 amb el 
programa Vanderbilt (EUA); 154 amb el programa per a l’alumnat del Council on 
International Educational Exchange - CIEE (EUA), dels quals 20 han fet una estada 
semestral/anual a la UIB i els 134 restants, una estada en el període d’estiu.  

A través de la modalitat d’alumne visitant de postgrau, durant el curs 2018-19 la UIB 
ha rebut 8 alumnes de doctorat i màster per a 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 2018-19, han estat 74 els alumnes de la UIB que han fet part dels estudis en una 
altra universitat acollint-se a aquest programa. Les universitats que han tingut més 
demanda per part dels nostres alumnes han estat: Universitat de Barcelona, 
Universitat de Granada, Universitat de Sevilla, Universitat de Salamanca, i Universitat 
de València – Estudi General. La UIB ha rebut 69 alumnes procedents d’altres 
universitats de l’Estat, el nombre més elevat dels quals s’ha incorporat de les 
següents: Universitat del País Basc, Universitat de Burgos, Universitat de Girona, 
Universitat Pública de Navarra, Universitat de Sevilla.  

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 2018-

19, 21 professors han gaudit d’un ajut per a un desplaçament de l’acció ERASMUS+ 
Docència i 2 membres del PAS han gaudit d’un ajut per a un desplaçament de l’acció 
ERASMUS+ Formació. En aquesta mateixa acció, s’han rebut 17 visites de professors 
per a docència i 2 de professors o personal d’administració per a 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 2018-19, al qual s’han acollit 11 professors 
(10 de la UIB que han viatjat a fora i 1 professora convidada d’una universitat 
estrangera). 
 

 

 

Cooperació interuniversitària internacional 
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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 2018-19, s’han signat nous acords marc de col·laboració científica, 
acadèmica i cultural amb universitats i centres o instituts de recerca d’arreu del món, 
així com nous convenis bilaterals d’intercanvi d’estudiants amb institucions del Brasil, 
Colòmbia, Itàlia, Perú i del Senegal.  

D’altra banda, la UIB ha fet 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 fa al col·lectiu 
d’estudiants, amb la convocatòria per a l’oferta de Cursos de formació internacional 
i/o multicultural impartits en anglès, curs 2018-19, es varen oferir 6 cursos de 6 ECTS, 
dels quals finalment se n’han impartit 5, ja que n’hi va haver un que no va arribar al 
mínim de matriculats exigit a les bases de la convocatòria. 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 117 alumnes matriculats, dels quals 21 han estat alumnes 
de la UIB matriculats a través del Pla GACT i els 96 restants han estat alumnes 
d’intercanvi.  

 

En el marc de la convocatòria d’ajuts per a projectes d’internacionalització de 
facultats i escoles per a l’any 2018-19, el Servei de Relacions Internacionals ha finançat 
iniciatives de la Facultat de Turisme, la Facultat de Dret, la Facultat d’Infermeria i 
Fisioteràpia, la Facultat de Filosofia i Lletres, l’Escola Politècnica Superior, el 
CEP/EDUIB, i la Facultat d’Economia i Empresa, amb l’objectiu principal de 
desenvolupar activitats diverses encaminades a la internacionalització de les facultats.  

 

 

 

Programes de cooperació educativa internacional 

Un any més, el Servei de Relacions Internacionals ha impulsat la participació de la 
institució en les darreres convocatòries de programes i projectes de cooperació 
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educativa internacional finançats per la Comissió Europea. En aquest sentit, la UIB ha 
participat en el disseny i preparació de nou projectes nous, i és a l’espera de conèixer 
la resolució dels resultats de les sol·licituds presentades.  

A més a més, durant el curs 2018-19 el professorat i personal d’administració de la 
UIB encarregat de desenvolupar els projectes seleccionats en edicions anteriors ha 
continuat fent les accions previstes i ha participat activament en les reunions de 
treball, en què ha exposat els resultats dels estudis duts a terme.  

Estadístiques dels programes de mobilitat 

A. Alumnat 

1. Evolució del nombre d’alumnes en programes de mobilitat el període 2018-
19 
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2015-16 217 212 429 

2016-17 197 272 469 

2017-18 206 275 481 

2018-19 229 251 480 
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2015-16 68 30 98 
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Enviats Rebuts Total 

2015-16 327 452 779 

2016-17 343 452 795 

2017-18 313 491 804 

 2018-19 331 469 800 

Alumnat participant en el conjunt de programes de mobilitat 



www.uib.cat 

 

 

Fitxa descripció activitats Memòria acadèmica  

 

Organització conjunta amb la Conselleria d’Educació i Universitat de les olimpíades, 
miniolimpíades i concursos educatius. Potenciació de la introducció de noves 
olimpíades, Llengua i Literatura Castellanes, i recuperació d’Alemany com a segona 
Llengua Estrangera.  Uns 2.300 estudiants de totes les Illes Balears han participat 
en les olimpíades i miniolimpíades.  

Organització de la XIV Olimpíada Espanyola de Biologia, que es va fer a Palma del 
28 al 31 de març i en la qual varen participar 61 estudiants de segon de batxillerat 
de tot l’Estat.   

Suport a la Societat Balear de Matemàtiques (SBM-Xeix) en l’organització de la XVIII 
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 han participat un total de 
14.470 alumnes, dels quals 3.159 eren 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.  

 

Convocatòria d’ajudes a associacions d’alumnes per finançar projectes destinats a 
activitats i intervencions que fomentin la participació estudiantil i les activitats 
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culturals. 

 
Organització, juntament amb el Vicerectorat de Cultura, Projecció Social i Seus 
Universitàries, de la V Lliga de Debat Universitari de la UIB i de la X 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 continuar estudiant quan els sorgeixin 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 i amb la condició de refugiat. 
VIII Convocatòria d’ajuts de matrícula de la UIB per als estudiants amb 
circumstàncies personals i estructurals sobrevingudes. 
 
Suport a les actuacions realitzades per l’Associació Universitat Solidària Illes Balears 
(AUSIB). 
 
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 d’analitzar la inserció laboral 
dels universitaris de la UIB. 

 
Col·laboració, juntament amb el DOIP, en el Job Day UIB, al mes de març. Va ser un 
dia d’enllaç entre universitaris i empreses, en el qual més d’un miler empreses 
s’acostaren als universitaris per donar-los a conèixer devers 500 llocs de treball i/o 
pràctiques. El mes de maig es va fer el III Tech Day Ocupació, un fòrum d’ocupació 
adreçat específicament al perfil d’Enginyeria (vàries), Matemàtiques i Edificació  
 
Participació en l’estudi de la Xarxa Vives d’Universitats, Via Universitària II. 
 
Col·laboració amb Mensa Espanya, la qual va oferir als estudiants i als treballadors 
de la UIB una sessió gratuïta de test per detectar altes capacitats. 

Participació en el Projecte Aula Balears (Paula), una experiència educativa i social 
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que va tenir lloc el mes de novembre.  

Suport a l’EU-Ambasador, programa per acostar la Unió Europea als alumnes 
universitaris.  

Promoció i difusió d’activitats organitzades per altres entitats i adreçades a 
l’alumnat universitari. 

Organització, juntament amb la Conselleria d’Educació i Universitat, d’un programa 
d’enriquiment extracurricular (MENTORiment) per a alumnat de 3r i 4t d’ESO, 
batxillerat i/o formació professional amb altes capacitats intel·lectuals. Aquesta 
segona edició ha tingut 171 participants, dels quals 135 eren residents de Mallorca, 
12 de Menorca, 24 d’Eivissa i 1 de Formentera. Del total dels participants, un 24 per 
cent són de nou ingrés al programa i el 76 per cent repeteix l’experiència amb el 
programa, ja que havien participat a la primera edició. Es varen dur a terme 50 
tallers entre febrer i maig del curs acadèmic 2018-19. Hi varen participar 30 
professors mentors provinents de la UIB i de l’EASDIB, ESADIB i el CESAG.  
 
Desenvolupament i suport al programa PACiS (Programa d’atenció a les Altes 
Capacitats Intel·lectuals). Al llarg d’aquest curs 2018-19, s’han atès 235 casos 
d’assessorament i diagnòstic (dels quals més d’una trentena 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, així com a l’alumnat de la UIB que ha estat 
interessat a saber quines són les seves capacitats intel·lectuals. Per altra banda, 
PACiS ha participat en la coordinació de l’ExU en Altes Capacitats instaurat a la UIB 
el curs 2018-19 i que va tenir lloc des del mes de novembre fins a l’abril i en la 
coordinació de MENTORiment. 
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Fitxa de descripció d’activitats. Memòria acadèmica 

 
Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB) 
 
 

El PORT-UIB té com a finalitats principals facilitar la incorporació d’alumnes nous 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 2018-19 
ha desenvolupat tota una sèrie d’activitats amb la finalitat d’aconseguir els seus 
objectius, a la vegada que ha intentat millorar i enfortir les relacions entre la 
Universitat i els centres educatius de les Illes Balears. També incorpora a aquesta 
oferta nombroses activitats destinades als estudiants de primària, amb la voluntat 
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 poden consultar activitats 
d’informació i d’orientació als centres de secundària, que tenen aproximadament 
73.000 receptors directes (alumnes, professorat i pares i mares d’alumnes). 
 
Les activitats es desenvolupen en 4 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: 507 sessions, 21.380 participants. Menorca: 166 sessions, 
4.800 participants. Eivissa i Formentera: 39 sessions, 1.532 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(com la Jornada de Ciència per a Tothom), trobades, campus 
d’estiu, tallers, visites, treballs pràctics… Mallorca: 324 sessions, 20.447 
participants. Menorca: 45 sessions, 1.425 participants. Eivissa i Formentera: 
60 sessions, 1.586 participants. 

● Participa amb la UIB. Convocam olimpíades, miniolimpíades, premis i 
concursos amb la finalitat de difondre la importància dels estudis superiors. 
Mallorca: 11.094 participants. Menorca: 1.955 participants. Eivissa i 
Formentera: 993 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: 7.757 participants. Menorca: 248 participants. 
Eivissa i Formentera: 174 participants. 

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

● Tallers del Departament de Llengua Catalana i Lingüística General, per 
donar a conèixer els estudis de Llengua i Literatura Catalana als estudiants 
de batxillerat. 

● Taller «N’hi ha que neixen amb estrella, i n’hi ha que neixen estrellats», del 
Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP), adreçat als 

http://seras.uib.cat/portuib/
http://seras.uib.cat/
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estudiants d’ESO i batxillerat dels centres educatius de Menorca i Eivissa i 
Formentera. 

● Xerrades de la Unitat d’Assessorament Psicològic Infantil (UAPI), adreçades 
a pares i mares. 

● Activitats per a estudiants de primària (tallers i visites) al campus i seus 
universitàries amb el nom de «La Universitat dels nins i de les nines» 
(Mallorca), «La Universitat dels boixos i les boixes» (Eivissa) i «La 
Universitat dels fillets i les filletes» (Menorca). 

● Xerrada per a pares i mares: «Fortnite, un més a la família. L’addicció als 
videojocs». 

● Jornades de Portes Obertes a la Facultat de Medicina, per a estudiants de 2n 
de batxillerat. 

● Noves olimpíades: Llengua i literatura espanyoles i Olimpíada d'Alemany 
com a Segona Llengua Estrangera (recuperació). 

● Campus Humanisticosocial d’estiu. En aquesta segona edició s’han fet dos 
grups: Filologies i Filosofiai i Geografia, Història, Història de l’Art. 

● Tallers d'estiu Seràs UIB, per a estudiants de primària. 
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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/ 
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Fitxa descripció activitats de la memòria acadèmica 

Universitat Oberta per a Majors (UOM) 

La UOM a Mallorca 

 Diplomes de la UOM (campus universitari): de l’1 d’octubre de 2018 al 29 de maig 
de 2019. 
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: 144 + 191 = 335 alumnes 

 La UOM arreu de Mallorca: del 2 de maig al 7 de juny de 2019. 
Cicle de cinc conferències que s’ha dut a terme a 28 pobles de Mallorca. 

Total de La UOM arreu de Mallorca: 1.156 participants 

 La UOM al Centre Flassaders, Palma: del 23 d’octubre al 20 de novembre de 2018. 
Cicle de cinc conferències que s’ha dut a terme al Centre Flassaders de Palma. 

 La UOM als Barris de Palma tardor: del 25 d’octubre al 5 de desembre de 2018. 
Cicle de cinc conferències que s’ha dut a terme a sis barris de Palma: Establiments, 
es Molinar, es Rafal Vell, Sant Jordi, Santa Catalina i Son Real. 

 La UOM als Barris de Palma primavera: del 10 de maig al 20 de juny de 2019. 
Cicle de cinc conferències que s’ha dut a terme a quatre barris de Palma: el Secar 
de la Real, Son Fortesa, Ses Veles i Son Real. 

Total de La UOM al Centre Flassaders i La UOM als Barris de Palma: 73 + 186 + 83 = 
342 participants. 

Total a Mallorca: 1.833 alumnes. 

La UOM a Menorca 

 La UOM a Menorca: del 22 d’octubre de 2018 al 2 d’abril de 2019. 
Programa de 60 hores de durada, a més d’activitats complementàries, que s’ha 
dut a terme a cada un d’aquests tres municipis: Alaior, Ciutadella i Maó. 
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El reconeixement d’haver cursat 240 hores consecutives el varen obtenir 16 
alumnes del programa La UOM a Menorca a Alaior, 6 a Ciutadella i 16 a Maó. 

 La UOM arreu de Menorca: del 29 d’abril de 2019 al 5 de juny de 2019. 
Cicle de cinc conferències as Castell, Sant Lluís, es Mercadal, Ferreries i es Migjorn 
Gran. 

Total a Menorca: 251 + 89 = 340 alumnes. 

La UOM a Eivissa 

 La UOM a Eivissa: del 15 d’octubre de 2018 al 23 de maig de 2019. 
Programa de 60 hores de durada que s’ha dut a terme a la Seu universitària 
d’Eivissa i Formentera. 

o Taller TIC «Aprenentatge i identitat en xarxa». El taller es va dur a terme els 
dimarts, des del 5 de febrer fins al 26 de març de 2019. Varen participar-hi 15 
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 2 d’abril al 21 de maig de 2018. Varen 
participar-hi 13 alumnes. 

El reconeixement d’haver cursat 240 hores consecutives el varen obtenir 7 
alumnes del programa La UOM a Eivissa. 

 La UOM arreu d’Eivissa: del 3 al 28 de maig de 2019. 
Programa de 15 hores impartit a 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, 
Cala de Bou i Sant Rafel. 

Total a Eivissa: 141 + 130 = 271 alumnes. 

La UOM a Formentera 

 La UOM a Formentera: del 15 de febrer al 30 de maig de 2019. 
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: 29 alumnes. 

Altres activitats 
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 Durant el curs s’han fet sis Cafès Debat de la UOM, que són: 
o «Torrentades i inundacions, força transformadora del paisatge mallorquí», a 

càrrec del doctor Joan J. Estrany, professor del Departament de Geografia de la 
UIB (dimecres, 5 de desembre de 2018). 

o «Llibertat d’informació: el paper dels periodistes en democràcia», a càrrec de 
la senyora Yolanda Serrano, periodista i responsable de relacions institucionals 
i relacions amb els mitjans de la UIB (dimecres, 16 de gener de 2019). 

o «El Brexit: com ens afectarà?», a càrrec del doctor Francesc J. Oliver, professor 
del Departament d’Economia Aplicada de la UIB (dimecres, 20 i 27 de febrer 
de 2019). 

o «Avenços i reptes en igualtat», a càrrec de la senyora Rosa Cursach, directora 
de l’Institut Balear de la Dona (dimecres, 13 de març de 2019). 

o «Davant unes eleccions crucials, què podem esperar del sistema electoral?», a 
càrrec de la doctora Maria Ballester, professora del Departament de Dret 
Públic de la UIB (dimecres, 17 d’abril de 2019). 

 Activitats#UOM20anys a les illes de Menorca i Eivissa 
o Menorca 

 Visita a l’exposició dedicada a la figura de Ramon Llull (Ciutadella) 
 Visita al Museu de Menorca (Maó) 
 Participació en l’activitat DEMOLAB 
 Projecte de recerca i construcció de la nostra història local 

o Eivissa 
 Concert del grup Ressonadors (16 de novembre de 2018) 
 Organització de dues taules de debat 
 Participació en l’activitat DEMOLAB 
 Projecte de recerca i construcció de la nostra història local 

 Un total de dotze alumnes del projecte final de Voluntariat Social i Cultural han 
realitzat deu hores de pràctiques a les entitats següents: Arca, Creu Roja de les 
Balears, Fundació Social la Caixa, GOB i Zaqueo. 

 Suport a activitats de l’Associació d’Alumnes i Exalumnes de la UOM a Mallorca i a 
Eivissa. 

 Diada de la UOM 
Gran festa final amb un dinar de germanor, música i l’actuació de socis de l’AUOM 
(recitant poesia, cantant, etc.). 

 Menció Sant Jordi 2019 
L’Institut d’Estudis Eivissencs atorgà la Menció Producció Cultural Sant Jordi 2019 
a la UOM per la seva promoció de la cultura i la llengua a Eivissa (27 d’abril de 
2019). 
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Activitats adscrites al Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat 
Tècnica  
 
A) Gestió patrimonial 

 

Béns inventariats durant el curs 2018-19 Total 

Mobles 1.529.605,08€ 

Millores d’edificis i millores de terrenys 221.649,60€ 

Total 1.751.254,68€ 

 

B) Contractació administrativa 
 
a) Expedients de contractació tramitats mitjançant procediment obert: 

 
Subministraments: 

 
Núm. 
expedie
nt 

Objecte 
Import 
d’adjudicació 
(IVA exclòs) 

31/18 
 

Lot 1. Subministrament de paper A4 de fibra verge i de fibra 
reciclada per a fotocopiadora, impressora i escriptura. 
 

Preus unitaris 

Lot 4. Cartutxos d'impressió de tòner i de tinta. 
 

Preus unitaris 

 
Serveis: 

 

Núm. 
expedient Objecte 

Import 
d’adjudicació  
(IVA exclòs) 

6/18 

Lot. 1. Gestió del servei de menjador i cafeteria de l'edifici 
Ramon Llull. 
 

Cànon anual 
15.400,00 €  
cànon anual 

avaluació 
nutricional 

3.000,00 € 
 

Lot 2. Gestió del servei de menjador i cafeteria de l'edifici 
Gaspar Melchor de Jovellanos. 
 

Cànon anual 
18.400,00 € 
Cànon anual 

avaluació 
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nutricional 
3.000,00 €  

 

2/18 
Servei de reprografia de la Universitat de les Illes Balears Cànon anual 

9.000,00 € 

27/18 

Servei d'auditoria financera i de compliment de la 
Universitat de les Illes Balears i de la Fundació Universitat-
Empresa de les Illes Balears (FUEIB) 
 

16.560,00 € 

28/18 

Servei de manteniment de quatre aplicacions 
informàtiques: emissió de factures electròniques, gestió 
electrònica de pagaments, portafirmes electrònic i gestor 
de conformitats per a la UIB. 
 

24.750 € 

AM 20/18 

Acord marc per a la prestació del servei d'agència de 
viatges per a la gestió de desplaçaments i estàncies de les 
persones que viatgen amb càrrec a la UIB (amb l’empresa 
AVORIS RENTAIL DIVISION, SL)  
 

0,00 € 

 
Obres: 

 

Núm. 
expedient Objecte 

Import 
d’adjudicació  
(IVA exclòs) 

24/18 

Redacció del projecte integrat d’obra i activitat, i 
direccions d’obra per a la construcció de l’edifici 
interdepartamental al campus de la Universitat de les Illes 
Balears. 
 

240.000,00 € 

 
b) Expedients de contractació tramitats mitjançant procediment obert 

simplificat: 

 
Subministraments: 

 

Núm. 
expedient Objecte 

Import 
d’adjudicació 
(IVA exclòs) 

9/18 
Subministrament d’un espectrofotòmetre de la sèrie UV-Vis-
Nlr i accessoris per a la Universitat de les Illes Balears. 
 

56.895,55 € 

12/18 

Subministrament per a l'adquisició d'un citòmetre de flux 
analitzador de taula per a l'Institut Universitari d'Investigació 
en Ciències de la Salut 
 

70.000,00 € 

21/18  Lot 1. Substitució de refrededores avariades a l'edifici Guillem 110.865,93 € 



www.uib.cat 

 

 

 

 Colom Casanovas i al bloc A de l'edifici Gaspar Melchor de 
Jovellanos. 
 

26/18 

Subministrament de la subscripció anual al programari 
d’escriptori remot UDS Enterprise (Universal Desktop Servies 
Enterprise) per a la Universitat de les Illes Balears. 
 

25.866,00 € 

37/18 

Subministrament i instal·lació d’equips de climatització als 
edificis del campus. Lot 2. Instal·lacions de climatització a la 
Seu Universitària de Menorca. 
 

61.383,21 € 

3/19 
Servei de manteniment i suport del programari corporatiu de 
virtualització Vmware per a la UIB. 
 

20.353, 70 € 

 
Serveis: 

 

Núm. 
expedient Objecte 

Import 
d’adjudicació  
(IVA exclòs) 

16/18 
 

Lot 1. Servei d’organització i realització de les XXVI Jornades 
d’Investigació de les Universitats Espanyoles, promogudes per 
la Sectorial d’R+D+I de la CRUE i organitzades per la 
Universitat de les Illes Balears. Lot 1. Coordinació i logística. 
 

6.900,00 € 

Lot 2. Servei d’organització i realització de les XXVI Jornades 
d’Investigació de les Universitats Espanyoles, promogudes per 
la Sectorial d’R+D+I de la CRUE i organitzades per la 
Universitat de les Illes Balears. Lot 2. Lloguer d'espais.  
 

27.800,00 € 

30/18  

Lot 1. Servei de manteniment i suport de l’equipament 
McAfee Enterprise Security Manager 6000. 
 

36.205,31 € 

Lot 2. Servei de manteniment i suport de l’equipament 
McAfee Network Secutiry Appliance IPS-NS9100. 

46.759,17 € 

35/18  

Lot 1. Assegurança col·lectiva d'accidents per a alumnes més 
grans de 28 anys. 
 

27.040 € 

Lot 2. Assegurança col·lectiva d'accidents per als alumnes de 
més de 50 anys matriculats a la Universitat Oberta per a 
Majors (UOM) de la UIB. 
 

4.083,75 € 

Lot 3. Assegurança col·lectiva d'accidents per als membres de 
la coral universitària i corals filials. 
 

4.149,60 € 

1.19  

Lot 1. Manteniment de commutadors Extreme S-Series del 
servei de manteniment de l'equipament de xarxa per a la UIB. 
 

24.254,63 € 

Lot 2. Manteniment de commutadors Enterasys del servei de 
manteniment de l'equipament de xarxa per a la UIB. 4.470,84 € 
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Obres: 

 

Núm. 
expedient 

Objecte 
Import 
d’adjudicació  
(IVA exclòs) 

19/18 

Obres i instal·lacions necessàries per acabar la rehabilitació 
constructiva i energètica de Ca Ses Llúcies. 
 

Obra: 130.000,57 €  
Residus: 3.005,98 

€ 
 

 
c) Expedients de contractació tramitats mitjançant procediment obert simplificat 

sumari: 

 
Subministraments: 

 
Núm. 
expedien
t 

Objecte 
Import 
d’adjudicació 
(IVA exclòs) 

8/18 
Subministrament d'un trineu de mostreig del tipus Flying 
array fet a mida. 
 

17.850,00 € 
 

13/18 
Realització i venda de fotografies als alumnes de les 
cerimònies de graduació de la Universitat de las Illes Balears. 

No genera despesa 
per la UIB 

11/18 
Adquisició d’un termociclador (PCR) a temps real per al 
Departament de Biologia (àrea de Microbiologia) de la UIB. 
 

16.542,00 € 

22/18 

Subministrament d'una llicència de manteniment del 
programari TOAD for Oracle Xpert Edition W/Quest Dba 
Module per a la Universiat de les Illes Balears. 
 

2.112,78 € 

15/18 

Subministrament de sis llicències d'ús del programari de 
dibuix assistit per ordinador AUTOCAD LT per al Servei de 
Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica de la 
Universitat de les Illes Balears. 
 

5.560,50 € 

17/18 
Servei de manteniment i suport de 20 servidors i 4 
commutadors de xarxa de la marca CISCO. 
 

6.619,57 € 

18/18 

Subministrament d'una caixa seca d'atmosfera inert per a 
recerca al Departament de Química de la Universitat de les 
Illes Balears. 
 

23.999,20 

2/19 
Subministrament de la llicència d'ús del programari antivirus 
Trend Micro per a la UIB. 
 

12.247,03 € 

12/19 Subministrament de 25 llicències per a la renovació del 4.083,75 € 
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manteniment del programari RedHat Enterprise Linux 
Academic Server per a la UIB. 
 

 
Serveis: 

 

Núm. 
expedient Objecte 

Import 
d’adjudicació  
(IVA exclòs) 

10/18 
Servei de control de les poblacions de paons, coloms i 
ànneres presents a la Universitat de les Illes Balears. 

15.082,00 € 
(exempt d’IVA) 

29/18 
Servei de suport informàtic i actualització del programa P5 
Archiware per al Servei de Recursos Audiovisuals de la 
Universitat de les Illes Balears.  

616,00 € 

 
Obres: 

 

Núm. 
expedient Objecte 

Import 
d’adjudicació  
(IVA exclòs) 

   

 
d) Expedients de contractació tramitats mitjançant procediment negociat sense 

publicitat (TRLCSP): 

 
Serveis: 

 

Núm. 
expedient Objecte 

Import 
d’adjudicació  
(IVA exclòs) 

5/18 
Servei de manteniment del programari Libsafe per al Servei de 
Biblioteca i Documentació de la Universitat de les Illes 
Balears.  

7.560,00 € 

 
e) Expedients de contractació tramitats mitjançant procediment amb negociació 

(art. 167): 

 
Subministrament: 

 

Núm. 
expedient Objecte 

Import 
d’adjudicació  
(IVA exclòs) 
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Serveis: 

 

Núm. 
expedient Objecte 

Import 
d’adjudicació  
(IVA exclòs) 

   
 
f) Expedients de contractació tramitats mitjançant procediment negociat sense 

publicitat (art. 168): 

 
Subministrament: 

 

Núm. 
expedient Objecte 

Import 
d’adjudicació  
(IVA exclòs) 

3/18 
Subministrament d'una llicència Turnitin per a la Universitat 
de les Illes Balears. 

16.000,00 € 

32/18 

Subministrament d’una estació de treball específica per al 
processament digital d’imatges LimbProcessing Appliance, 
una llicència del programari Limb processing i una llicència 
OCR25k-ABBy OCR, així com el manteniment durant un any 
per al Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat 
de les Illes Balears. 

15.500,00 €  

 
Serveis: 

 

Núm. 
expedient Objecte 

Import 
d’adjudicació  
(IVA exclòs) 

14/18 
Servei de manteniment del sistema d’informació i gestió de 
la recerca de la Universitat de les Illes Balears. 21.454,44 € 

33/18 

Servei de manteniment i suport del programari INNOPAC-
MILLENIUM-SIERRA per al Servei de Biblioteca i 
Documentació de la Universitat de les Illes Balears. 
 

59.587,50 € 

36/18 

Servei de manteniment de l’aplicació informàtica 
Universitas XXI, de gestió de recursos humans, nòmines i 
Seguretat Social de la Universitat de les Illes Balears. 
 

42.262,61 € 

25/18 
Servei de manteniment i suport tècnic dels escàners 
CopiBook OS, CopiBook RGB+ i eScan, així com del 
programa LIMB Processing per al Servei de Biblioteca i 

4.250,00 € 
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Documentació de la Universitat de les Illes Balears. 
 

38/18 
Servei de manteniment del clúster de supercomputació 
(HPC) de la Universitat de les Illes Balears. 22.000,00 € 

 
Obres: 

 

Núm. 
expedient Objecte 

Import 
d’adjudicació  
(IVA exclòs) 

   

 
Resum d’expedients 
 

 Subministram
ents 

Serveis Obres Total (euros, 
IVA exclòs) 

Procediment
s oberts 

1 0,00 € (*) 4 41.310,00 € 1 240.000,0
0 € 

281.310,00 € 

Procediment
s oberts 

simplificats 

6 345.364,39 
€ 

4 181.663,30 € 1 133.006,5
5 € 

660.034,24 € 

Procediment
s oberts 

simplificats 
sumari 

9 67.414,83 € 2 15.698,00 €   83.112,83 € 

Procediment
s negociats 

2 31.500,00 € 6 157.114,55 €   188.614,55 € 

Acords marc   1 0,00 € (*)   0,00 € 

Total 18 444.279,22 
€ 

17 395.785,85 € 2 373.006,55 
€ 

1.213.071,62 € 

 
 
(*) Adjudicats per preus unitaris. 
 

 

       
C) Infraestructures 
 

Comunicats de manteniment durant 
l’any acadèmic 2018-19 

EDIFICI CORRECTIUS PREVENTIUS TOTALS 

ANSELM TURMEDA+CTI 436 71 507 
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ANTONI MARIA ALCOVER 
I SUREDA 118 35 

153 

AULARI 4 1 5 

BEATRIU DE PINÓS 148 41 189 

CAN OLEO 15 2 17 

CAMPUS 229 4 233 

CAS JAI 78 8 86 

CIENTIFICOTÈCNIC 194 45 239 

ESTABULARI 10 13 23 
GASPAR M. DE 
JOVELLANOS 553 40 593 
GUILLEM CIFRE DE 
COLONYA 493 184 677 
GUILLEM COLOM 
CASASNOVAS 306 18 324 

MATEU ORFILA I ROTGER 446 78 524 

RAMON LLULL 393 98 491 

SA RIERA 123 1 124 

SEU UNIVERS. EIVISSA  158 63 221 

SEU UNIVERS. MENORCA 156 1 157 

SON LLEDÓ 380 90 470 

FACULTAT DE MEDICINA * 2 0 2 

TOTAL 4242 793 5035 
 
 
 C) Obres aprovades durant l’any acadèmic 2018-2019 

 

1. Obres menors 

 

1.1. Anselm Turmeda 

Número Descripció Import 

1  
Reconversió de l'espai de reprografia ubicat a la 6.165,87 € 
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planta baixa de l'edifici Anselm Turmeda en una 
aula de teoria. 

TOTAL 6.165,87 € 
 

1.2. Beatriu de Pinós 

Número Descripció Import 

2 
 
Instal·lació d'una finestra al despatx 39 de l'edifici 
Beatriu de Pinós. 

1.137,40€ 

TOTAL 1.137,40 € 
 

1.3. Campus universitari 

Número Descripció Import 

3 

 
Ampliació de la rampa d'accés al soterrani de 
l'edifici dels Instituts Universitaris fins a la rampa 
de l'aparcament del costat de l'edifici, per facilitar 
l'accés dels vehicles, i formació d'un accés adaptat 
a l'aula 16 de l'edifici Mateu Orfila i Rotger 
(supressió de barrera arquitectònica). 
 

9.829,21€ 

4 

 
Adaptació del projecte de l'endegament de les 
aigües pluvials del campus per adaptar-lo al 
projecte SMART-PARK. Fons FEDER. Procediment 
negociat. Exp. 6/19. 
 

12.995,40€ 

5 

 
Subministrament i instal·lació de plaques solars 
fotovoltaiques per al subministrament de corrent i 
il·luminació a les set pèrgoles de fusta ubicades al 
campus de la Universitat. Instal·lació d'endolls a 
les bases de les pèrgoles. 
 

14.216,39€ 

6 

 
Enjardinament i tractament de la base del trespol 
de les set pèrgoles de fusta del campus de la 
Universitat, necessari per millorar la superfície del 
terreny i la integració paisatgística de les pèrgoles 
a l'entorn natural del campus universitari. 

4.424,61€ 
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TOTAL 41.465,61€ 
 

1.4. Serveis Cientificotècnics i instituts universitaris de recerca 

Número Descripció Import 

7 

 
Instal·lació d'un descalcificador al soterrani de 
l'edifici Cientificotècnic per evitar-hi l'acumulació 
de calç. 

3.242,01€ 

TOTAL 3.242,01€ 
 

1.5. Gaspar Melchor de Jovellanos 

Número Descripció Import 

8 

 
Substitució de l'enllumenat de l'escalinata de la 
sala d'actes de l'edifici Gaspar Melchor de 
Jovellanos (31 focus). 
 

2.482,9€ 

9 

 
Apuntalament parcial de la junta de dilatació 
estructural de l'edifici Gaspar Melchor de 
Jovellanos (coberta, planta primera, planta baixa i 
soterrani). Informe realitzat per l'enginyera de 
l'edificació, M. Victòria Campoy Cruz. 
 

7.757,31€ 

10 

 
Redacció del projecte bàsic i d'execució i direcció 
de les obres de reforç d'una junta de dilatació a 
mitja fusta que presenta una lesió, situada a 
l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. 
 

11.918,5€ 

11 

 
Lloguer de l'apuntalament parcial de la junta de 
dilatació estructural de l'edifici Gaspar Melchor de 
Jovellanos (coberta, planta primera, planta baixa i 
soterrani). 
 

8.828,16€ 

TOTAL 20.746,66€ 
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1.6. Diversos edificis 

Número Descripció Import 

12 

 
Senyalització dels edificis de la Universitat de les 
Illes Balears: Ramon Llull, Mateu Orfila i Rotger, 
Guillem Colom Casasnovas, Anselm Turmeda i 
Antoni Maria Alcover i Sureda (Centre d'Estudis de 
Postgrau, Escola de Doctorat) amb el logo UIB i el 
nom de les facultats. 

30.020,46€ 

13 

 
Instal·lació de sistema de control d'accés per 
Bluetooth als edificis: Antoni Maria Alcover i 
Sureda, Beatriu de Pinós, Anselm Turmeda, 
Guillem Colom Casasnovas, Guillem Cifre de 
Colonya, Gaspar Melchor de Jovellanos i Mateu 
Orfila i Rotger. 

7.731,67€ 

14 

 
Subministrament i instal·lació d'equips de 
climatització als edificis del campus (Mateu Orfila 
i Rotger, Guillem Colom Casasnovas, Gaspar 
Melchor de Jovellanos, Son Lledó i Ramon Llull), 
edifici Sa Riera (Palma) i Seu Universitària de 
Menorca. Procediment obert simplificat, amb lots. 
Exp. 37/18. 

74.273,68€ 

15 

 
Subministrament i instal·lació d'equips de 
climatització als edificis del campus (Mateu Orfila 
i Rotger, Guillem Colom Casasnovas, Gaspar 
Melchor de Jovellanos, Son Lledó i Ramon Llull) i a 
l'edifici Sa Riera (Palma). Procediment obert 
simplificat, amb lots. Exp. 17/19. 

284.773,25€ 

TOTAL 396.799,06€ 

 
  

1.7. Guillem Cifre de Colonya 

Número Descripció Import 

   

16  2.050,07€ 
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Instal·lar punts de llum a tots els passadissos de 
prestatges del magatzem de la biblioteca de 
l'edifici Guillem Cifre de Colonya (soterrani del 
bloc A). 
 

17 

 
Instal·lació d'una barana al desnivell i un punt de 
llum a l'escala que hi ha a la sortida posterior del 
bar de l'edifici Guillem Cifre de Colonya. 
 

1.374,56€ 

18 

 
Subministrament i muntatge de dues finestres 
fixes al soterrani de l'edifici Guillem Cifre, per 
remodelar l'espai de magatzem del Servei de 
Biblioteca i Documentació de l'edifici Guillem Cifre 
de Colonya. 
 

2.371,60€ 

19 

 
Instal·lació d'una finestra nova al despatx 103 de 
l'edifici Guillem Cifre de Colonya. 
 

1.052,70€ 

20 

 
Subministrament i instal·lació de lamel·les al 
sostre d'una de les entrades del bloc C de l'edifici 
Guillem Cifre, atès que actualment en falten la 
meitat. 
 

1.170,64€ 

TOTAL 8.019,57€ 
 

1.8. Guillem Colom Casasnovas 

Número Descripció Import 

21 

 
Eliminació del fals sostre, reforma de les parets i 
instal·lació elèctrica a la cambra freda de la planta 
baixa de l'edifici Guillem Colom Casasnovas (porta 
78) per habilitar-hi un espai per conservar-hi 
mostres. 
 

1.497,31€ 

22 

 
Instal·lació d'un nou sistema elèctric amb llums 
led a la cambra de creixement (fitotró), al segon 
pis de l'edifici Guillem Colom Casasnovas, i 

4.445,54€ 
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desinstal·lació del panell elèctric i dels llums 
antics. 
 

23 

 
Realitzar un tancament amb envà al laboratori de 
pràctiques de Zoologia núm. 16 per independitzar-
lo de la zona de treball dels tècnics de laboratori i 
de preparació de mostres. 
 

2.949,53€ 

TOTAL 8.892,38 € 
 

1.9. Mateu Orfila i Rotger 

Número Descripció Import 

24 

 
Reforma de la instal·lació elèctrica del laboratori 
de meteorologia F-125 i canvi de connexions dels 
laboratoris F-127 i F-129 de l'edifici Mateu Orfila i 
Rotger. 
 

12.550,60€ 

25 

 
Obra i instal·lacions per a la remodelació del 
laboratori QF-114 de l'edifici Mateu Orfila i Rotger. 
 

18.093,89€ 

26 Reposició d'un equip SAI, Galaxy 300-30 KVAS. 8.530,5€ 

27 

 
Substitució i instal·lació d'equips de climatització 
als despatxos QO-206 i QO-208 i als laboratoris 
QO-213 i F-127 de l'edifici Mateu Orfila i Rotger 
(Dep. de Química i Dep. de Física). 
 

8.878,98€ 

28 

 
Reparar i pintar la barana de la terrassa de 
Química de l'edifici Mateu Orfila i Rotger. 
 

2.359,50€ 

29 

 
Reparar les parts greument danyades per l'òxid del 
passamà de l'escala d'emergència del segon pis al 
primer pis de la part de Física de l'edifici Mateu 
Orfila i Rotger, i pintar tota l'escala. 

7.247,90€ 

30 
 
Instal·lació d'una porta d'emergència al laboratori 3.276,98€ 
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de pràctiques EQ-016 de l'edifici Mateu Orfila i 
Rotger, atès que l'accés per la porta secundària de 
la dependència EQ-019 serà cancel·lat i només 
compta amb aquest accés. 
 

TOTAL 60.938,35 € 
 

1.10. Ramon Llull 

Número Descripció Import 

31 

Modificació del sistema de tancament de les 
finestres dels despatxos compartits AB11 i AB09 
dels departaments de CHTA i FEMC, ubicats a 
l'edifici Ramon Llull. 

2.403,06€ 

32 

 
Reforma de la instal·lació elèctrica i de xarxa als 
espais del Servei d’Estudiants i del Servei de 
Suport a la Investigació. 

5.993,71€ 

33 

 
Canvi de tancament de les finestres dels despatxos 
de l'ampliació de l'edifici Ramon Llull que donen 
al sud. Despatxos: BB 14, 16, 17, 18, 19, 21 i CB 13, 
16, 17, 18, 19, 20, 22. 

10.413,26€ 

34 

 
Modificar les portes d'entrada de la biblioteca de 
l'edifici Ramon Llull per millorar l'accessibilitat a 
aquests despatxos. 

2.375,96€ 

35 
 
Reposició de la porta de l'aula 1 de l'edifici Ramon 
Llull per l'atac de formiga blanca. 

2.884,75€ 

36 

 
Reparació de les goteres del magatzem de 
material arqueològic, espai 014, de l'edifici Ramon 
Llull. El material emmagatzemat forma part del 
patrimoni arqueològic de les Illes Balears i la 
Universitat és responsable de la seva conservació i 
custodia fins que sigui transferit al Consell Insular 
/ Museu de Mallorca. 

4.291,41€ 

37 

 
Instal·lació de 4 punts de xarxa a la unitat de 
digitalització i accés obert, ubicada a l'edifici 
Ramon Llull. 

1.034,90€ 
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38 
 
Augmentar el nivell d'il·luminació als espais de la 
biblioteca de l'edifici Ramon Llull. 

3.730,56€ 

39 
 
Canviar i homogeneïtzar el sistema d'il·luminació 
de la dependència BD-12, de l'edifici Ramon Llull. 

2.311,10€ 

TOTAL 35.438,71€ 
 

1.11. Sa Riera 

Número Descripció Import 

40 

 
Subministrament i instal·lació d'aparells de 
climatització per a l'edifici Sa Riera. Per avaria i 
obsolescència dels equips, es fa necessària la 
substitució dels aparells dels despatxos del 
Vicerectorat de Projecció Cultural, Universitat 
Oberta i Seus Universitàries i del director de la 
Coral Universitària, i a la primera planta de l'edifici 
Sa Riera, on està ubicat el SAC. 

12.537,11€ 

41 
 
Instal·lació de l'enllumenat i de cablejat nou a la 
sala de juntes de l'edifici Sa Riera. 

2.865,28€ 

42 
 
Reparació de les barreres i unió amb les columnes 
de l'edifici Sa Riera. 

7.258,06€ 

43 

 
Substitució de la tarima de fusta de la sala de 
juntes de la planta baixa de l'edifici Sa Riera per 
una altra de característiques semblants (en 
espiga) i de fusta d'avet. Tenyir i lacar la nova. 

13.874,33€ 

44 

 
Substitució de la moqueta actual que està molt 
deteriorada per vinil als despatxos 309, 310, 311 i 
312, ubicats a la 3a planta de l'edifici Sa Riera, per 
condicionar-los per al seu ús compartit per part 
del PACIS/UAPI (Programa d'atenció altes 
capacitats intel·lectuals i Unitat d'atenció 
psicològica infantil). 

9.351,8€ 

TOTAL 45.886,58€ 
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1.12. Son Lledó 

Número Descripció Import 

45 

 
Modificació almenys d’una de les finestres del 
despatx de catalogació i d'una altra de la sala de 
lectura de la biblioteca de l'edifici Son Lledó. 

1.010,35€ 

46 

 
Modificació de les finestres de les dependències 
del Servei Lingüístic i de l'Oficina de Suport a la 
Recerca per poder obrir-les, atès que les actuals 
són fixes. 

5.808€ 

47 

 
Instal·lació de dos equips de climatització a l'espai 
que va cap a l'Oficina de Suport a la Recerca, al 
primer pis de Son Lledó, on s'ubicarà el personal 
de formació de RRHH. 

2.375,74€ 

TOTAL 9.194,09€ 
 

1.13. Antoni Maria Alcover i Sureda 

Número Descripció Import 

48 

 
Habilitar la dependència que utilitza la secretaria 
de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda com a 
magatzem per convertir-lo en un despatx per 
ubicar-hi tres informàtics. 

4.185,02€ 

49 
 
Reparació del desnivell que hi ha a l'entrada 
principal de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda. 

1.379,40€ 

TOTAL 5.564,42€ 
 

1.14. Arxiduc Lluís Salvador 

Número Descripció Import 

50 

 
Instal·lació de punts d’endolls a la biblioteca de 
l’edifici Arxiduc Lluís Salvador, ubicada a la segona 
planta. 

1.953,86€ 

51 
 
Insonoritzar la porta que connecta les aules 14-15 i 
19-20-21. 

1.887,60€ 
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TOTAL 3841,46€ 
 

1.15. Aulari 

Número Descripció Import 

52 

 
Enderroc i triturat in situ de la solera de l'aulari, 
les oficines bancàries i l'oficina d'informació, i 
retirada posterior dels residus per reutilitzar-los. 

16.177,70€ 

53 
 
Demolició de l'aulari, retirada del material i tornar 
el terreny a l’estat natural. 

24.200,00€ 

TOTAL 40.377,70€ 
 

1.16. Cas Jai 

Número Descripció Import 

54 
 
Divisió de la sala de reunions del segon pis en dos 
espais. 

11.982,73€ 

TOTAL 11.982,73€ 
 

1.17. Estabulari 

Número Descripció Import 

55 
 
Connexió de la il·luminació de les sales de 
l'estabulari al grup electrogen. 

4.340,55€ 

TOTAL 4.340,55€ 
 

1.18. Instituts Universitaris 

Número Descripció Import 

56 
 
Divisió dels despatxos 103 i 104 de l'edifici 
Instituts Universitaris en dos despatxos cada un. 

23.760,50€ 

TOTAL 23.760,50€ 
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1.19. Seu Universitària d’Eivissa i Formentera 

Número Descripció Import 

57 

 
Trasllat dels serveis administratius de la Seu 
Universitària d'Eivissa i Formentera del soterrani 2 
a la planta baixa de l'edifici (dependències AVC01 - 
AVC02 - AC01). 

23.405,39 

58 

 
Divisió de l’aula AVP02 de la Seu d’Eivissa i 
Formentera en dues aules per traslladar-hi els 
serveis administratius. 

7.445,98€ 

TOTAL 30.851,37€ 
 

2. Obres majors 

 

2.1. Ca Ses Llúcies 

Número Descripció Import 

1 

 
Finalització de l’obra de l’edifici Ca Ses Llúcies, al 
campus de la Universitat de les Illes Balears. Fons 
FEDER. Procediment obert. Exp. 19/18. 

160.607,27€ 

TOTAL 160.607,27€ 
 

2.2. Son Lledó 

Número Descripció Import 

2 

 
Habilitar l'espai no públic (antiga cuina) de la 
Biblioteca de l’edifici Son Lledó com a oficina per 
als nous serveis de suport a la investigació i suport 
a la docència, l'aprenentatge i gestió documental. 
Instal·lació d'endolls, punts de xarxa necessaris 
per a 8 llocs de feina i adequació del sistema de 
climatització. Procediment obert simplificat 
sumari. Exp. 6/19. 

84.611,51€ 

TOTAL 84.611,51€ 
 

2.3. Edifici Interdepartamental 
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Número Descripció Import 

3 

 
Redacció del projecte integrat d’obra i activitat i 
direccions d’obra per a la construcció de l’Edifici 
Interdepartamental. Fons FEDER. Procediment 
obert. Exp. 24/18. 

290.400,00 

TOTAL 290.400€ 
 

 Resum de les obres 

OBRES MAJORS 535.618,78 € 
OBRES MENORS 768.885,23€ 
TOTAL 1.304.504,01 € 
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Activitats en l’àmbit de campus universitari. Ocupació i usos 
dels espais (Vicerectorat de Campus, Cooperació i 
Universitat Saludable) 

Reserves d’espais 
 
L’àrea de gestió d’espais del Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat 
Saludable duu a terme reserves d’espais de la UIB de dos tipus: 

 Reserves externes: les produïdes com a conseqüència de la cessió d’ús temporal 
d’espais de la Universitat (locals, immobles i instal·lacions) a institucions, 
empreses públiques o privades i a particulars aliens a la Universitat de les Illes 
Balears. 

Durant el curs 2018-19 s’han obert 128 expedients de reserva per a entitats externes a la 
UIB, dels quals 99 s’han dut a terme i 29 no s’han realitzat (21 de cancel·lats, 2 de 
denegats, 1 d’ajornat, 1 de derivat, 1 de denegat, 2 sense disponibilitat i 1 sense resposta 
del sol·licitant).  

S’han facturat els conceptes següents: 

o Lloguer d’espais:  

 No facturat (100% bonificació): -71.890,00 € 
 Facturat al 50 per cent (50% bonificació): 1.275,00 € 
 Facturat al 100 per cent: 14.850,00 €  

 Total de lloguer facturat (14.850,00 € + 1.275,00 €): 16.125,00 € 
o Altres conceptes (videoconferència): 1.170,00 € 
o 20 per cent dels serveis de consergeria, CTI i Recursos Audiovisuals: 2.149,69 € 

 
TOTAL ingressat per la UIB: 19.444,69 € 

 Reserves internes: reserves d’espais d’ús comú (aula convencional, 
d’informàtica, seminari, sala d’actes, hall, etc.) que tenen per objecte realitzar 
activitats de docència, recerca, transferència i gestió que desenvolupen la funció 
universitària. 
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Cada centre administratiu dels diferents edificis de la UIB gestiona les seves 
pròpies reserves dels espais que té vinculats, en especial les corresponents a la 
inserció d’horaris i les activitats de les facultats, departaments i centres 
d’investigació als quals donen suport. Les reserves internes que resten fora de la 
gestió dels centres administratius les assumeix el vicerectorat. Durant el curs 
2018-19 s’han obert expedients corresponents a diferents grups de reserva. En 
destacam els següents: 

 
o Reserves dels espais dels edificis sense serveis administratius propis (Son 

Lledó, Cas Jai, Ca n’Oleo) 

Aquests espais solen acollir, per una banda, actes institucionals i de representació 
i, per l’altra, les reunions dels diferents serveis i oficines ubicats en aquests edificis.  

Durant el curs acadèmic 2018-19 la sala d’actes de Son Lledó ha acollit 28 
activitats, i la sala de reunions 2 del primer pis, 121. Per la seva banda, la sala de 
sessions del Consell de Govern de Cas Jai ha estat reservada per a 16 activitats. 

Ca n’Oleo: el 23 de març de 2018 es va signar el conveni de col·laboració entre la 
Conselleria de Cultura, Participació i Esports i la Universitat de les Illes Balears per 
a la cessió temporal d’espais i l’ús compartit de Ca n’Oleo (ref. 3556). En aquest 
conveni queden estipulats els termes i condicions en què s’estableix la 
col·laboració d’ambdues institucions respecte de la posada en funcionament de 
l’edifici. S’estableix un ús compartit d’aquest. Els espais d’ús compartit són el 
pati, la sala de juntes i la sala d’actes, que, durant el curs 2018-19, han acollit 45 
activitats de diferent caràcter organitzades per la UIB, com ara congressos i 
jornades, reunions institucionals, rodes de premsa, concerts, presentacions de 
llibres, etc. 
 
o Reserves provinents de serveis generals complementaris i oficines amb 

plans de formació i activitats anuals 
 Pla de formació del Servei Lingüístic. Durant l’any acadèmic 2018-19, s’han 

efectuat les reserves d’aules corresponents a 15 cursos, 7 exàmens lliures, 2 
proves de nivell i 5 exàmens CertiUni-BULATS.  
 

 Pla de formació del PAS i PDI. Organitzat per l’àrea de Formació del Servei 
de Recursos Humans (SRH). Aquest pla de formació organitza els cursos 
en dos semestres de l’any natural. Durant el curs acadèmic 2018-19 aquest 
vicerectorat va efectuar reserves corresponents a 42 cursos del Pla de 
formació. 
 

 Pla de formació del PDI de l’RIE. Es varen efectuar reserves d’espais per a 
22 cursos de formació específica per a PDI. 
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 Pla de formació del Council on International Educational Exchange. El CIEE 

té signat un conveni amb la UIB (conveni entre el Council on International 
Educational Exchange (EUA) i la Universitat de les Illes Balears per establir 
un programa de formació acadèmica i cultural. Ref. 1205), amb motiu del 
qual des del vicerectorat es fan les reserves d’espai previstes al seu pla de 
formació. Durant el curs 2018-19 s’han efectuat reserves per acollir 12 
cursos i tallers. Les reserves corresponents al Summer Program s’han 
efectuat directament des dels serveis administratius de l’edifici Sa Riera. 
 

 Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS). Han 
demanat reserves d’espais per a activitats de diferent caire, entre les quals 
destacam: classes d’alfabetització en llengua castellana per a persones 
refugiades, jornades sobre sostenibilitat i Agenda 2030, cursos de formació 
de voluntariat en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, exposicions 
en diferents halls dels edificis pel que fa a la sensibilització sobre els temes 
de pobresa, ecofeminisme, etc., taules rodones sobre investigació i 
transferència per al desenvolupament humà sostenible, etc.  
 

 Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible (OUSIS). Han demanat reserves 
d’espais en diferents edificis per acollir els seus plans de formació i 
sensibilització, d’entre les quals destacam: paradetes informatives de 
prevenció d’addiccions i d’educació sexual, cursos i tallers sobre 
alimentació saludable i sostenible, campanya de prevenció del dany solar, 
proves ràpides de detecció de VIH, exposicions de temàtica mediambiental 
i de foment d’hàbits alimentaris saludables, etc. 
 

o Reserves que, per raó de la seva complexitat, suposen emprar espais de 
diferents edificis 
 
 Processos selectius corresponents a les proves d’accés a la Universitat 

2018. Aquests processos es realitzen al campus i a les seus universitàries. 
Al campus es varen reservar principalment les aules grans dels edificis 
Gaspar Melchor de Jovellanos i Guillem Cifre de Colonya, durant els tres 
processos d’accés que varen tenir lloc els dies 29 i 30 d’abril (PAM), 11, 12 i 
13 de juny (PBAU, juny) i 9, 10 i 11 de juliol (PBAU, juliol). 
 

 Activitats del Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PORT-
UIB). Atenent el gran nombre de persones que visiten la UIB amb motiu de 
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determinades activitats del PORT-UIB, el vicerectorat efectua les reserves 
que impliquen emprar alhora espais en diferents edificis. Destaquen, entre 
d’altres: Jornades de Portes Obertes, Els Dimarts a la UIB, trobades amb les 
famílies, trobada amb els més grans de 25, 40 i 45 anys, Olimpíades i 
tallers de ciència, etc. 

 
o Reserva de zones exteriors del campus amb motiu d’activitats diverses: 

Mercat Ecològic de la UIB, curses al circuit, campanyes de donació de sang, la 
VI Setmana Saludable i Sostenible de la UIB, Ciència per a Tothom 2019, 
activitats lúdiques dels diferents col·lectius d’alumnes autoritzades pel 
Vicerectorat d’Estudiants (dinars, actuacions musicals, diades festives 
d’alumnes de determinats estudis, etc.). 
 

Projecte SIGUIB 
 

Pel que fa als projectes TIC que aquest vicerectorat impulsa, s’ha continuat treballant en 
el projecte SIGUIB (sistema d’informació geogràfica de la UIB). Aquesta eina permet: 

 Consultar, via web, la cartografia dels espais dels diferents edificis de la UIB 

 Tractar les dades de diferents bases de dades de la Universitat (Hominis, Àgora, 
dades cartogràfiques, etc.), per tenir en tot moment un coneixement ajustat de 
l’ocupació i els usos dels espais de la UIB, per fer-ne una gestió eficaç i una 
planificació a llarg termini. 

Les accions més significatives portades a terme el curs 2018-19 en relació amb el 
projecte SIGUIB són les següents: 

 Generació de l'informe «Localització d'esdeveniments» del mòdul d'Agora 
de SIGUIB per al curs 2018-19. 

 Implementació d'un sistema de gestió d'usuaris per a SIGUIB. 
 Elaboració, en col·laboració amb el SSIGT i el CTI, d’una sol·licitud 

d’UIBdigital que permetrà d’actualitzar les dades d’ubicació del personal al 
directori web de la Universitat.  

 Preparació de la base de dades per lliurar-la als administradors de centre 
amb els perfils de consulta i edició que corresponen, segons les 
competències respecte de l’assignació i gestió d’espais. 

Reglament d’espais 
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S’ha elaborat un primer esborrany de reglament d’espais de la Universitat. Aquest 
esborrany inclou, en termes generals, els següents aspectes respecte de la gestió 
d’espais a la UIB: 

 Propietat i ús dels espais de la UIB. Defineix qui és el propietari dels espais de la 
UIB i qui pot tenir-ne cedit l’ús. 

 Descripció i tipificació dels espais. Descriu els tipus d’espais de la UIB i en fa una 
classificació atenent l’ús i el règim d’accés 

 Assignacions d’espais: definicions i responsables. Es defineixen els conceptes 
fonamentals associats a l’assignació d’espais i els seus responsables. 

 Reserves internes i externes dels espais. Es defineixen les unitats de gestió que 
reserven espais i els conceptes lligats amb aquest procés, s’estableix el 
procediment de reserva, i es desenvolupen les singularitats que poden sorgir 
atenent el tipus de reserva. 
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Memòria acadèmica. SAC 2018-2019 

Les activitats culturals i els 40 anys d’Universitat de les Illes Balears 

Resum 

El Servei d’Activitats Culturals ha mantingut la programació pròpia, i, alhora, s’ha 
centrat en organitzar les activitats culturals, artístiques i divulgatives que han 
conformat la celebració del quarantè aniversari de la UIB per segon any consecutiu. En 
aquest context cal destacar tres accions relacionades amb els fons artístic de la UIB: 
l’exposició 40 anys de fons artístic de la Universitat de les Illes Balears, el llibre que tè el 
mateix títol i del quan se n’han fet 3.000 exemplars per repartir al professorat i al 
personal d’administració i serveis i als artistes vius dels quals la UIB té alguna obra i 
que formen part del llibre. A més, s’ha creat una web, fonsartistic.uib.cat, que 
contendrà tot el fons artístic catalogat i revisat per als graduats en Història de l’Art 
que han treballat en aquest projecte. 
 
 
Activitat Assistents 
Cursos de preparació per al grau 2018 125 
40 anys de la UIB 921 
1229, el rostre ocult. Documental, estrena 210 
Exposició 40 anys, quaranta poetes, XL artistes 62 

 Seu Universitària de Menorca 13 

 Seu Universitària d'Eivissa i Formentera 17 

 Formentera. Sala Municipal d’Exposicions (Ajuntament vell) 25 

 Universitat d’Alacant. Sala AIFOS. Edifici de Filosofia i Lletres 20 

Dones que inspiren 181 

Concert de l'Orquestra de la UIB (Nadal) 250 
Projecció d’artistes locals a la UIB en motiu del 40è aniversari: Margalida 
Escalas: Pagellides 

10 

Concurs de Vídeominut 2019: «Un dia a la UIB». 40 anys de la UIB 3 
40 anys de fons artístic de la UIB. Exposició. Inauguració 130 
40 anys de fons artístic de la UIB. Web  
Aules SAC 5.342 
Aula d’Art 270 
Al Vent. Exposició de ventalls originals i únics d’artistes de les Illes Balears 
i de la Península 

100 

Totes les Cubes a Cuba 20 
Donar a la història la possibilitat de ser una altra 10 
Geografies Personals. Exposició de fotografies de Miquel Pastor 75 
Aurora Picornell (1912-1937). Història i memòria 65 
Aula de Cinema 2.177 
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Aules sense Armaris. Cinema LGTBI 437 
Cineclub Universitari 391 
Cinefòrum Eivissa 317 
Cinema d'autor 376 
FilmUIB 212 
Lingüística i Llengües 349 
1229, el rostre ocult. Documental, estrena. 210 
V Cicle de cinema d'Amèrica Llatina 60 
Cinema Colombià 35 
Concursos 8 
Concurs de videominut: «Un dia a la UIB» 8 
Aula debat 58 
L'argumentació i el debat (G9) 15 
L'argumentació i el debat (Xarxa Vives) 15 
Participants (inscrits: ) 28 
Aula de Lletres 669 
Performance a càrrec de Marcelí Antúnez. Sistematúrgia: de la interacció 
individual a la interacció amb cos social" 

56 

Seminari "Idees de subjecte: representacions, descomposicions i 
metomorfosis en la cultura contemporània 

31 

II Palavra/Imagem: yuxtaposições, conjunções, (con)fusões: Del Barroco a 
la Modernidad” 

27 

Club de Lectura 12 
Josep M. Llompart: presència i incidència en el teixit cultural 34 
De Llompart als nostres escriptors. Curs de literatura moderna a les Illes 
Balears 

181 

Conferència: Ramon Llull, 700 anys de missió (Menorca) 50 
Conferència: Imatges i paraules: gènesi i història de la percepció de 
Ramon Llull (Menorca) 

50 

Febrer Negre. Àlex Martín Escribà. La novel·la negra a Espanya: del quiosc 
al best-seller 

70 

Difference and Indifference in Irish Studies 60 
Pages, screens and postcards: media and literary tourism in the 
anglophone world. Seminari 

53 

X Jornades de Cultura Portuguesa 45 
Aula de Música 1.430 
Direcció coral a la carta  
La direcció coral: un camí per comunicar, expressar i connectar. Curs de 
pedagogia i direcció coral 

22 

Concert cloenda curs La direcció coral: esglèsia La Soledat 250 
XXI Festival de Poesia de la Mediterrània 450 
Orquestra UIB 10 
Concert curs La direcció coral. Josu Elberdin 300 
Concerrt de l'orquesta «Celebram Nadal» 250 
II Seminari de Cant Coral amb Marco Antonio García de Paz 26 
Visions del mòn coral. Taula rodona 20 
Concert de fi de curs OUIB 102 
Aula de Teatre 738 
La noia de la benzinera 92 
UIB Theatre Company  
  Aula Magna Guillem C. Colonya 260 



www.uib.cat 

 

 

  Teatre Municipal Catalina Valls 146 
  CEIP Pintor Joan Miró 50 
  Casal de Cultura d'Inca 55 
 Teatre Sa Teulera Andratx 55 
  ESTRENA Pel·lícula West Mallorca Story Cineciutat Palma 80 
Formació Complementària 602 
Cursos a Palma 389 
Seminari d'Actualització en Polítiques d'Igualtat 50 
Curs d'introducció a l'Esperanto 38 
Autoconeixement, emocions i diàleg al segle XXI (I) 27 
Autoconeixement, emocions i diàleg al segle XXI (I) 28 
Jornada sobre assetjament sexual 34 
IX Taller Espanya-Amèrica Llatina. Creixement urbà i marginalitat a 
Amèrica Llatina 

30 

Crus bàsica de prevenció de riscs laborals 23 
Redes socioliterarias 13 
Entrenament i joc teatral: acció, plaer i risc  14 
VII Seminari d'Estudis Medievals: La ciutat medieval i la seva gent 87 
El patrimoni històric i artístic: recerques i difusió 30 
Curs d'oratòria II (nivell avançat): «Parlar per convèncer: la importància 
de saber parlar en públic en les professions jurídiques» 

14 

II Jornades de plantes tintòries 15 
Universitat Obrta d'Eivissa i Formentera  59 
Seminari sobre Violències Sexuals en Espais Públics d'oci. Aproximació 
Teoricopràctica per a la Intervenció 

32 

Seminari sobre Violències Sexuals en Espais Públics d'oci. Aproximació 
Teoricopràctica per a la Intervenció. Formentera 

15 

Autoconeixement, emocions i diàleg al segle XXI (III) Formentera 12 
Cursos a Menorca (UIMIR i altres) 154 
Seminari sobre Violències Sexuals en Espais Públics d'oci. Aproximació 
Teoricopràctica per a la Intervenció 

11 

Assertivitat, relaxació i solució de conflictes 30 
La professionalització del docent 28 
Accessibilitat i turisme 25 
Cap a una mirada integral i comunitària de l'educació (inscripció oberta) 30 
El sòl pelvià (inscripció oberta) 11 
Psicoteràpia i psicofarmacologia en salut mental (inscripció oberta) 5 
Claus neurofisiològiques sobre la memòria (inscripció oberta) 3 
Altres: Seminari sobre Violències Sexuals en Espais Públics d'oci. 
Aproximació Teoricopràctica per a la Intervenció (Seu Universitaria) 

11 

Divulgació 444 
"Cultura millennial" Cicle de conferències per desmitificar i canviar les 
idees que es tenen sobre aquesta generació 

158 

«Netflix, Filmin i la síndrome de Grand Theft Auto». Jaume Ripoll 31 
¿Existen las generaciones? Ernesto Castro 55 
Nuevas propuestas poéticas en el siglo XXI. La poesía como arma cargada 
de futuro. ¿Por qué escribir poesía? Nuevas voces y generacions en la 
calle. David Castelo 

25 

«Pareces muy madura para tu edad: sobre la condescendencia y el 
machismo hacia las creadoras jóvenes» Luna Miguel  

35 

Sostres de vidre, discriminació i segregació de les dones en el mercat 12 
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laboral 
European comic workshop 14 
Mobilitat i societa al bronze recent a les Illes del Mediterrani centre i 
occidental 

42 

Donar a la història la possibilitat de ser una altra 7 
Recordant Raimon Panikkar 25 
Dones que inspiren 181 
Are you good at English? If sou… Are you up for a challenge? 17 
4th English Monologue Contest. UIB 2019 2 
1st. English Short Story Contest 15 
Cursos d’Estiu 2019 257 
Claus neurofisiològiques sobre el funcionament i millora de la memòria 31 
Docents creadors: les arts en joc i el joc de les arts 30 
Eines clau per a l'entrenament psicològic: de la iniciació esportiva a l'alt 
rendiment 

11 

eSalut i competències digitals en salut 15 
Noves tendències en la contractació turística. Especial referència a les 
plataformes digitals i a l'allotjament 

22 

Oci i cultura a Mallorca des d'una perspectiva històrica 19 
Python per a l'anàlisi i visualització de dades 30 
XX UEEG. Vint anys desmpeus: feminisme social i feminisme acadèmic 99 
Altres activitats d'estiu 2019 84 
"Construir contextos. Escenografies de l'entorn". Cicle de conferències en 
el marc de l'INSÒLIT - Festival d'Intervencions Efímeres als Patis de 
Palma 

45 

Introducció al Dret Estatunidenc i a l'exercici de l'advocacia als EUA. 2a 
edició 

27 

Concert d'estiu OUIB 15 
Pla de Formació Lingüística Cultural (FOLC) 622 
Cursos oficials 419 
Proves liures 203 
Nombre d'assistents 8.112 
Formació 886 
Cultura, divulgació i participació 5.813 
40 anys de la UIB 791 
FOLC 622 
Nombre d'activitats 148 
Formació 35 
Cultura, divulgació i participació 82 
40 anys de la UIB 16 
FOLC 15 

 

Gràfics  
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Enllaços pàgina web 

 <www,sac.uib.cat> 
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Servei de Biblioteca i Documentació 

Missió 

 La missió del Servei de Biblioteca i Documentació és facilitar a la comunitat 
universitària tots els recursos documentals, en qualsevol format, necessaris per 
dur a terme les tasques d'ensenyament, aprenentatge i investigació. Així mateix, 
ofereix i gestiona espais i equipaments per fer-hi les consultes, l'estudi, i el 
manteniment ordenat de les col·leccions bibliogràfiques, i posa a l’abast tota 
mena de serveis de suport.  

Activitat 

 Gestió de la col·lecció 
o La col·lecció documental de la UIB alberga un total d’1.200.987 exemplars, 

que corresponen a 734.010 títols. D'aquests, 526.924 exemplars i 381.030 
títols corresponen a monografies en paper, que estan ubicades en 9.200 
metres lineals de prestatgeries de lliure accés dins les biblioteques i en 15.890 
metres lineals de prestatgeries en dipòsits. 

 Adquisició i catalogació de material bibliogràfic i documental nou 
o S'han adquirit 8.896 monografies en paper, que han estat registrades i 

catalogades. 3.108 provenen de compra i 5.788, de donatius o intercanvis. 
També s'han incorporat 2.298 monografies electròniques. 

o S'ha gestionat la subscripció 844 col·leccions de revistes científiques en format 
paper i l'accés al text complet de 49.294 títols de revistes electròniques. 

 Biblioteca Digital i Repositori Institucional 
o S'ha fet la presentació pública del Repositori Institucional ,que ja ofereix accés 

a la producció científica i acadèmica de la UIB: 691 tesis, 541 articles científics, 
1.700 treballs de fi de màster, 4.198 treballs de fi de grau, 278 materials 
docents i 138 documents institucionals. 

 La Biblioteca Digital Científica de les Illes Balears compta amb 37.743 
documents, que ofereix en lliure accés i en permet la recol·lecció via OAI, amb 
un volum global de 985.694 pàgines. Durant l’any 2018 es varen incorporar 
4.964 documents nous. 
Quant a l’ús de la BiDIB, durant 2018 ha tingut 5.934.5582 descàrregues de 
documents, mentre que l’any 2017 va tenir-ne 4.081.642. 
També s’han digitalitzat 7 llibres (5.744 pàgines) per adaptar-los a persones 
amb discapacitat. 

 Serveis als estudiants i als investigadors 
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o S’han atès 575 consultes al servei Deman@, 329 de les quals via WhatsApp. 
o S’ha fet 1.789.069 cerques al catàleg i 535.303 visites a la pàgina web de la 

biblioteca. 
o S’han atès 180.390 préstecs domiciliaris i 3.791 préstecs interbibliotecaris. 
o S’han fet 10.509 préstecs d’ordinadors portàtils i gestionat 2.163 reserves de 

cabines d’estudi en grup. 
o  S’han ofert 215 sessions de formació en competències informacionals, a les 

quals han assistit 2.463 usuaris. 
o S’ha ofert un títol propi de postgrau de catalogació en RDA en modalitat en 

línia, així com diversos cursos pel G9, la Universitat de Salamanca i la 
Universitat d’Oviedo. 

 Gestió documental 
o S’han documentat i valorat 25 sèries documentals, i es fa l’esporgada i la 

reordenació i el control de les més voluminoses. 
o Es col·labora en el projecte de transformació digital de la UIB mitjançant 

l’anàlisi de procediments i l’anàlisi documental. 
 Arxiu històric 

o S’ha creat la Plataforma d’Arxius Històrics de les Illes Balears, a la qual s’han 
incorporat els arxius de la RAMIB, el COMIB, l’Ajuntament de Campanet i 
l’Ajuntament de Montuïri. 

o S’ha catalogat, preservat i digitalitzat l’arxiu de targetes postals de Vicent 
Rotger, amb uns 5.000 exemplars que seran oferts en accés obert. 

o S’ha començat la catalogació i digitalització parcial del fons de l’Escola Normal 
de Magisteri. 

 Projectes externs 
o S’han signat diversos convenis de col·laboració per dur a terme projectes 

documentals amb diverses institucions: Fundació Coll Bardolet, Ajuntament de 
Campanet, Ajuntament de Montuïri, Fundació Revista Bellpuig, Ajuntament de 
Sóller, Biblioteca del Monestir de la Real. Així mateix, s’han continuat projectes 
anteriors, entre els quals cal destacar el CABIB (Catàleg Bibliogràfic de les Illes 
Balears). Així mateix s’ha reactivat i posat al dia la col·laboració amb la 
Fundació DIALNET i s’ha participat en els projectes del CBUC del G9 i de 
REBIUN. 

Taules  

 

Indicadors  Any 2018 Any 2019 increment 

%    

1.1. Usuaris propis          17.658          16.614       1.044  6% 

1.2. Estudiants          15.668          14.639       1.029  7% 
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1.3. Docents             1.429             1.413            16  1% 

1.4. Personal 
d’administració i serveis 

               561                562             (1) 0% 

1.5. Usuaris externs 
registrats 

            3.564             3.486            78  2% 

2.1. Plantilla total 
(jornada completa) 

                  62                   64             (2) -3% 

2.1.1. Bibliotecaris                    14                   14            -    0% 

2.1.2. Auxiliars de 
biblioteca  

                  42                   44             (2) -5% 

2.1.3. Alumnes 
col·laboradors 
(equivalent a temps 
complet) 

                    2                     2            -    0% 

2.1.4. Personal 
especialitzat 

                    4                     4            -    0% 

3.1.Nombre de 
biblioteques. 

                  10                   10            -    0% 

3.2.Superfície total (m2 
construïts) 

            5.610             5.610            -    0% 

3.3. Llocs de lectura             1.223             1.210            13  1% 

3.3.1. Llocs individuals             1.117             1.117            -    0% 

3.3.2. Llocs en sales 
col·lectives 

                  70                   70            -    0% 

3.3.3. Llocs en sales per 
treballar en grup 

                  36                   36            -    0% 

3.3.4. Llocs equipats per 
a persones amb 
discapacitat  

                    6                     6            -    0% 

3.4. Prestatgeries (metres 
lineals) 

         25.090          25.090            -    0% 

3.4.1. Prestatgeries de 
lliure accés 

            9.200             9.200            -    0% 

3.4.2. Prestatgeries de 
dipòsits tancats  

         15.890          15.890            -    0% 

4.1. Parc informàtic per a 
ús públic 

               153                144              9  6% 

5.1.1. Títols de 
monografies en paper 

       381.030        368.911      12.119  3% 

5.1.2. Ítems de 
monografies en paper 
informatitzats  

       526.924        518.131       8.793  2% 

5.1.3. Monografies en 
paper ingressades durant 
l'any 

            8.896             7.287       1.609  22% 

5.1.3.1. Per compra             3.108             3.065            43  1% 

5.1.3.2. Per donatiu o 
intercanvi  

            5.788             4.222       1.566  37% 

5.2.1. Títols          18.799          18.393          406  2% 
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d’audiovisuals i material 
no librari 
5.2.2. Ítems 
d’audiovisuals i material 
no librari 

         28.057          27.690          367  1% 

5.3.1. Títols de 
publicacions periòdiques 
en paper 

            5.827             6.365         (538) -8% 

5.3.2. Títols de 
publicacions periòdiques 
en paper vives 

               844             1.341         (497) -37% 

5.4.1. Monografies 
electròniques de 
pagament 

         34.588          32.290       2.298  7% 

5.4.2. Publicacions 
periòdiques electròniques 
de pagament  

         49.294          33.498      15.796  47% 

5.4.3. Bases de dades de 
pagament 

                  47                112           (65) -58% 

5.4.4. Objectes digitals 
als repositoris d’accés 
obert 

         43.324          40.402       2.922  7% 

5.5. Títols informatitzats 
durant l'any 

         17.640          26.785      (9.145) -34% 

5.6. Total de títols 
informatitzats 

       734.010        712.198      21.812  3% 

5.7. Total d’ítems 
informatitzats 

   1.200.987    1.185.995      14.992  1% 

6.1.1. Dies d'obertura 
anual 

               268                268            -    0% 

6.1.2. Hores d'obertura 
setmanal  

                  75                   75            -    0% 

6.2.1. Préstecs a usuaris 
propis i a usuaris externs 
registrats  

       180.390        173.174       7.216  4% 

6.3. Visites a la web de la 
biblioteca 

       535.303        541.428      (6.125) -1% 

6.4. Consultes al catàleg 
de la biblioteca 

   1.789.069    1.759.806      29.263  2% 

6.2. Préstecs domiciliaris        180.390        173.174       7.216  4% 

6.5.1. Cerques a recursos 
electrònics de pagament 

   2.280.401    2.048.474    231.927  11% 

6.5.2. Documents 
descarregats de recursos 
electrònics de pagament 

       405.736        415.428      (9.692) -2% 

7.1.1. Préstecs 
interbibliotecaris 
demanats 

            2.994             3.117         (123) -4% 

7.1.2. Préstecs 
interbibliotecaris servits 

               932                768          164  21% 

9.1. Despesa en recursos    1.469.547    1.396.441      73.106  5% 
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d'informació 

9.4. Cost total del 
personal 

   2.076.123    2.107.373     (31.250) -1% 

Enllaç a la pàgina web 

 <https://biblioteca.uib.cat/> 
 

https://biblioteca.uib.cat/
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Memòria del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (any 2018) 

Principals activitats del SEQUA 

A continuació es defineixen i es descriuen les principals activitats dutes a terme pel 
SEQUA durant el curs acadèmic 2018-19. Aquesta unitat té 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 l’imprès de sol·licitud i la seva adequació a la nova 
imatge institucional. 

 Millora i actualització de la plantilla de la memòria de grau: millora de les 
instruccions i adaptació a la imatge institucional. 

 Millora de la plantilla de la memòria dels Programes de Doctorat: millora 
de les instruccions i adaptació a la imatge institucional. 

 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. 

 
 
Relació dels plans d’estudis sotmesos a procés de verificació-modificació durant el 
curs acadèmic 2018-19:  

http://www.aneca.es/Programas/VERIFICA
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Estudis Procediment Estat 

Grau de Psicologia Primera modificació En procés 

Grau de Medicina Primera modificació Finalitzat 

Grau de Nutrició Humana i Dietètica Alta En procés 

Grau d’Educació Infantil Segona modificació En procés 

Grau d’Educació Primària Quarta modificació En procés 

Grau  Educació Social Segona modificació En procés 

Grau de Geografia Segona modificació Finalitzat 

Grau de Relacions Laborals Segona modificació  Finalitzat 

Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i 
Automàtica Segona modificació Finalitzat 

Grau d’Enginyeria Informàtica Tercera modificació En procés 

Grau d’Enginyeria Telemàtica Quarta modificació En procés 

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/) en totes 
les fases de desenvolupament del procés: autoavaluació, visita externa i avaluació 
final. L’objectiu final és obtenir un informe final favorable per poder continuar oferint 
l’estudi a acreditar. 
 
Principal accions que es duen a terme: 

 Organització i planificació del procés juntament amb l’AQUIB. 
 Suport tècnic i assessorament als responsables acadèmics i als membres de 

la CGQ. 
 Sol·licitud de la informació requerida als diferents serveis i elaboració de 

taules i evidències. 
 Aportació i revisió de taules i evidències als responsables. 
 Revisió tècnica de la documentació a presentar (autoinforme, evidències 

addicionals, resposta a l’Informe provisional i pla de millores). 
 Organització i desenvolupament de la visita externa. 
 Realització dels tràmits administratius pertinents. 
 Exposició pública de l’informe d’autoavalució i difusió a la web del títol dels 

resultats del procés. 

http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/)
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 Avaluació de la satisfacció i opinió dels responsables del procés. Anàlisi dels 
resultats. 

 
Resultats de la renovació de l’acreditació del curs acadèmic 2018-19: 
 

TITULACIONS  Data Informe final Resultat  Observacions 

Centre d’Estudis de Postgrau 
 

  

Màster U. Economia del Turisme: Monitoratge i 
Avaluació 

10/7/18 Favorable 1ª Acreditació 

Màster U. Llengua i Literatura Catalanes: 
Coneixement i Anàlisi Crítica del Patrimoni 
Immaterial 

10/7/18 Favorable 1ª Acreditació 

Màster U. Psicologia General Sanitària  16/10/18 Favorable 1ª Acreditació 

Màster U. Ecologia Marina 16/10/18 Favorable 1ª Acreditació 

Màster U. Enginyeria Agronòmica 28/2/19 Favorable 1ª Acreditació 

Màster U. Enginyeria Industrial  28/2/19 Favorable 1ª Acreditació 

Màster U. Formació del Professorat 28/5/19 Favorable 2ª Acreditació 

Màster U. Gestió de Recursos Humans. Intervenció 
Psicològics i Pedagògica 

28/5/19 Favorable 2ª Acreditació 

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

28/5/19 Favorable 2ª Acreditació 

Màster U. Llengües i Literatures Modernes 13/5/19 Favorable 2ª Acreditació 

Màster U. Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió 13/5/19 Favorable 2ª Acreditació 

Màster U. Salut Laboral (Prevenció de Riscs 
Laborals) 

20/5/19 Favorable 2ª Acreditació 

Màster U. Nutrició i Alimentació Humana En procés - 1ª Acreditació 

Màster U. Anàlisis de dades Massives en Economia i 
Empresa 

En procés - 1ª Acreditació 
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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 fetes el curs acadèmic 2018-19 referides al 
seguiment i avaluació del curs 2017-18: 
 

 Àmbit Nre. 

Pre-IAS (informes anuals de seguiment i avaluació preemplenats) 
Grau 35 

Màster 19 

IAS (informes anuals de seguiment i avaluació) 
Grau 35 

Màster 19 

Previsió de seguiment extern 
Grau 18 

Màster 11 

Informe global de seguiment i pla de millores de les titulacions oficials 
de la UIB UIB 1 

Pla de millores 

Grau 34 

Màster 27 

Doctorat 6 

Gestió per objectius (Carrera professional del PAS)  

Actualment, ha finalitzat la primera experiència d’avaluació de l’acompliment del PAS, 
any 2018, i s’ha iniciat la segona, la corresponent a l’any 2019. 

El SEQUA és el servei responsable de la gestió per objectius, corresponent al bloc 1 i al 
bloc 2A. Aquests avaluen els la consecució o nivell d’assoliments dels objectius dels 
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serveis/unitats i de les tasques que se’n despleguen de cada un d’ells i que estan 
assignats de manera individual.  

Durant aquest curs 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, 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 responsables dels serveis/unitats 
 A les CGQ 

 
- Eines elaborades 

 FASE D’AVALUACIÓ 2018 
o Document 7. Avaluació individual (bloc 2A). 
o Document 8. Avaluació del servei/unitat (bloc 1). 
o Document 9. Resum de les puntuacions del bloc 1 i del bloc 2A. 

 FASE DE PLANIFICACIÓ 
o Nou Document 2  
o JIRA 7. Estructura de l’aplicació. 
o Plantilla per al Jira (Document 2) 
o IRT 3. Informe de revisió tècnica de la planificació dels objectius 

anuals. 
 
- Documentació elaborada 

 Dues presentacions amb la informació bàsica en relació amb la 
utilització del JIRA com a eina per fer la gestió per objectius. 

 
En el procés d'avaluació 2018 i planificació 2019 hi han participat 45 serveis o unitats. 
A les taules següents en presentam alguns dels indicadors: 
 
 
 
 
 

Formació 
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Cursos de formació de JIRA 7 a les CGQ Nombre d'hores 

7 40 

Xerrades ús de JIRA 7 tot el PAS Nombre d'hores 

2 2 

 

Documentació  

Presentacions Powerpoint 

2 

 

Fase de avaluació 2018 

DOCUMENT 8 
(lliurats)  

DOCUMENT 9 
(lliurats) 

100% 100% 

 
Mitjanes i puntuacions màximes i mínimes del bloc 1 i del bloc 2a.  
 

 BLOC 1 (sobre 100 punts) BLOC 2A (sobre 50 punts) 

MITJANA 

UIB 

88,5 

Nivell MOLT ALT  

(entre 76 i 100 punts) 

45,2 

Nivell MOLT ALT  

(entre 38 i 50 punts) 

 
 PUNTUACIÓ MÀXIMA PUNTUACIÓ MÍNIMA 

BLOC 1 100 47,3 

 
 PUNTUACIÓ MÀXIMA PUNTUACIÓ MÍNIMA 

BLOC 2A 50 20 

 

Nombre de serveis segons cada nivell de compliment en el bloc 1. 

 Nombre de serveis Percentatge 

Serveis amb nivell de compliment MOLT ALT 34 78,6% 

Serveis amb nivell de compliment ALT 11 24,2% 
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Serveis amb nivell de compliment BAIX 0 0% 

Total de serveis 45  

 
 

Fase de planificació 2019 

DOCUMENT 2 (revisats) JIRA REVISAT Informes de revisió 
tècnica. IRT3 (elaborats) 

100% 100% 100% 

 

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 2018-19 al grau són els següents: 
 
Primer semestre:  

o Aplicació presencial del 19 de novembre al 21 de desembre de 2018.  
Segon semestre:  

o Aplicació presencial de l’1 al 12 d’abril de 2019 i del 29 d’abril al 17 
de maig de 2019. 

o Aplicació online (i sol·licitud de dates concretes) del 20 de maig al 
31 de maig. 

 
En el cas dels màsters, degut a les especials característiques dels màsters, s’han 
aplicat les enquestes en el moment que ens han indicat els seus directors sense 
diferenciar entre semestres. 
 
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. 
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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 2018-19. 
 
 

Curs 2018-19 Nombre 
d’enquestes totals 

Enquestes 
contestades 

Percentatge de 
participació 

GRAU 
Primer semestre 49.191 19.216 39,06% 

Segon semestre 71.174 19.191 26,96% 

MASTER Primer i segon semestrea 16.693 4.575 27,41% 
a dades a 2/6/2019. En aquesta data no s’ha finalitzat l’aplicació de l’enquesta de satisfacció de 
l’alumnat del Màster de Neurociències. 

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 2018-19, s’han emès i enviats 149 certificats d’un total de 178 
sol·licituds. 
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Enquestes realitzades pel SEQUA  

  Nre. d’enquestes  

Enquesta Àmbit Obtingudes Possibles 
% de 

participaci
ó 

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

Grau (fase pre-
inscripció) 

2.921 3.007 97,1% 

Grau (fase 
matrícula) 708 3.007 23,5% 

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

Grau 2.549 11.126 22.9% 

Màster 394c 1.374 33,9% 

Doctoratd 268 836 32,1% 

Enquesta de satisfacció i de detecció 
de necessitats del professorata 

Grau 1.045 2.466 42,4% 

Màster 424 795 53,3% 

Enquesta de satisfacció dels 
directors de tesis doctorals 

Doctoratd 217 478 45,4% 

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

Grau 110 237 46,4% 

Màster 17 22 77,3% 

Doctorat 17 22 77,3% 

Enquesta d’interrupció dels estudis 
de grau 

Grau Enquesta pendent d’aplicació 

Enquesta de satisfacció dels titulats 
amb la formació rebuda dels titulats 
de titulacions oficials de la UIB 

Grau Enquesta pendent d’aplicació 

Màster Enquesta pendent d’aplicació 
a 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. 

b Enquesta d’aplicació biennal. Oferim dades del curs 2017-18 atès que el curs 2018-19 no s’aplica. 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.  

c dades a 2/6/2019. En aquesta data no s’ha finalitzat l’aplicació de l’enquesta de satisfacció de 
l’alumnat del Màster de Neurociències. 

d dades relatives al curs 2017-18 atès que a 2/6/2019 encara no s’ha aplicat aquesta enquesta.  
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Organització de les X Jornades de Reflexió i Debat de les Unitats Tècniques de 
Qualitat de les universitats espanyoles 

El SEQUA va organitzar els dies 9 i 10 de maig, a la seu universitària d’Eivissa i 
Formentera, les X Jornades de Reflexió i Debat de les unitats de qualitat de les 
universitats espanyoles, a la qual van assistir 123 participants de 53 universitats 
espanyoles. 

Participació a l’estudi de Via universitària (2017-2019): Accés, condicions 
d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris. 

El SEQUA ha participat a la segona edició de l’estudi, realitzat per la Xarxa Vives, 
anomenat: Via universitària (2017-2019): Accés, condicions d’aprenentatge, 
expectatives i retorns dels estudis universitaris. S’ha enquestat a més de 40.000 
estudiants de 20 universitats de la Xarxa Vives. L’estudi analitza les condicions de vida 
dels estudiants, les seves expectatives, trajectòries i la satisfacció que tenen amb la 
universitat. 

Participació a l’estudi d’Inserció Laboral elaborat en el marc del conveni UIB-
IBESTAT-CONSELLERIA DE TREBALL. 

El SEQUA ha participat en la primera edició de l’estudi en la definició d’alguns 
indicadors, elaboració d’informes i revisió de la publicació oficial (a càrrec de la 
Conselleria de Treball). El SEQUA ha elaborat 24 informes resum (per tipus de títol, 
branca de coneixement i totals) i 179 informes detallats per pla d’estudis. Aquests 
informes són de caràcter intern. 

 



 

 

 

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. El curs 
acadèmic 2018-19 ha fet les activitats següents, seguint la planificació aprovada pel 
Comitè de Seguretat i Salut: 
 
1. Unitat tècnica 
 
Hem contractat Elena Sureda com a tècnica superior en Ergonomia i Psicosociologia a 
temps complet i és la directora del servei des del maig de 2019. Així, 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. Han fet l’avaluació inicial de riscs de l’edifici 
Ca n’Oleo i han actualitzat les avaluacions de la Seu universitària de Menorca i de la 
Facultat de Medicina. 
 
Formació i informació. Han impartit els cursos de bioseguretat, d’educació de la veu, 
de riscs a oficines (G9), de teletreball, de riscs als laboratoris (una edició per al 
personal de la UIB i una per al G9), d’instal·lacions radioactives, de riscs dels agents 
cancerígens, de riscs a les sortides de camp, de primers auxilis, de txi-kung (treball 
energètic per millorar la salut), curs Professor@ cuida’t a la feina, curs pràctic per als 
coordinadors de seguretat dels laboratoris, curs teoricopràctic per als equips 
d’emergències, i curs pràctic amb centrals d’incendis. També han tutelat les 
pràctiques i el treball final d’un alumne del Màster en Salut Laboral. Quant a la 
informació, han actualitzat la fitxa de riscs del camp experimental. 
 
Activitats de seguretat. Han començat el nomenament formal dels integrants dels 
equips d’emergències dels edificis. Han fet simulacres a set edificis. Han revisat el pla 
d’autoprotecció de la Seu universitària de Menorca i n’han notificat la Direcció 
General d’Emergències. Han actualitzat el pla d’emergència de l’activitat Ciència per a 
Tothom. Han elaborat normes seguretat específiques per a quatre activitats 
extraordinàries de la UIB. Han fet la revisió anual dels gasos tècnics dels laboratoris. 
Han gestionat els residus químics i sanitaris dels laboratoris. Han revisat i equipat els 
armaris d’intervenció dels edificis. Han fet un procediment per al treball amb gas CO2 
dins cambra frigorífica. 
 
Activitats d’higiene. Han adoptat mesures de contaminació química a diversos 
laboratoris de Química i d’Anatomia. Han fet, per primera vegada, mesures de 



 

 

contaminació microbiològica als laboratoris de bioseguretat. Han avaluat els riscs 
biològics de la Facultat de Medicina i de l’àrea de Genètica. Han elaborat un informe 
d’embaràs per risc higiènic. Han mesurat la ventilació i renovació d’aire en diversos 
laboratoris. Han fet la revisió anual de les vitrines de gasos i de les cabines de 
seguretat biològica. Han canviat els filtres dels armaris de seguretat química. Han fet 
dues reunions del Comitè de Bioseguretat. 
 
Activitats d’ergonomia. Han elaborat un procediment d’actuació davant riscs 
ergonòmics, que ha estat aprovat pel Comitè de Seguretat i Salut. Han fet diverses 
avaluacions ergonòmiques de pantalles de visualització de dades. Han fet avaluacions 
de confort tèrmic. Han tramitat la dotació de material ergonòmic: cadires, auriculars, 
monitors, etc.  
 
Activitats de psicosociologia. Han realitzat entrevistes al personal del departament 
de Geografia i al personal del Servei de Biblioteca i Documentació per elaborar 
l’informe qualitatiu de riscs psicosocials.  
 
Activitats de gestió. Han fet tres reunions del Comitè de Seguretat i Salut. Han 
continuat fent la coordinació preventiva amb empreses externes. Han revisat i posat 
cartells i senyals de seguretat i d’emergències. Han revisat i autoritzat les sol·licituds 
de nomenament d’investigadors col·laboradors. 
 
La sinistralitat laboral de la UIB durant l’any 2018 ha estat de cinc accidents laborals 
amb baixa, quatre accidents in itinere amb baixa i dotze incidents sense baixa. No hi 
ha hagut cap malaltia professional. Hi ha hagut tres accidents de treballadors 
d’empreses externes dins el campus. 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: 
 
 PAS dels serveis següents: 
o Servei Lingüístic. 
o CTI. 



 

 

o Oficina Web 
o Secretaria i Consergeria edifici Ramon Llull. 
o Secretaria i Consergeria edifici Mateu Orfila i Rotger 
o Secretaria i Consergeria edifici Guillem Colom Casasnovas 
o Secretaria i Consergeria edifici Antoni Maria Alcover i Sureda 
o Secretaria i Consergeria edifici Guillem Cifre de Colonya 
o Secretaria i Consergeria edifici Anselm Turmeda 
o Secretaria i Consergeria edifici Sa Riera 
o Secretaria i Consergeria edifici Gaspar Melchor de Jovellanos 
o PAS Facultat de Medicina (Hospital Son Espases) 
o Edicions UIB (edifici Cas Jai) 
o Oficina de Cooperació (edifici Cas Jai) 
o Servei de Relacions Internacionals (edifici Cas Jai) 

 
 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 

14 
100 

1 
Total reconeixements* 115 
* El 100 per cent del personal reconegut ha estat considerat APTE per al seu lloc de 
feina, *amb l’excepció d’un APTE AMB LIMITACIONS per a la manipulació de 
càrregues 
 
b. Accidents de treball: 
 
S’inclouen els accidents amb baixa i sense baixa del personal propi de la 
UIB  
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c. Malalties professionals: 
 

Recaiguda per malaltia professional 0 

 
 
 
d. Promoció de la salut: 
 
Campanya de vacunació antigripal 122 



 

 

Vacunacions: 27 

 Tètanus-diftèria 8 

 Antial·lèrgiques 4 

 Febre tifoide 4 

 Hepatitis A i hepatitis B 11 

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: 31. 
 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: 3 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 3.092 

Altres activitats sanitàries (cures, injectables, etc.)  201 

Consultes d’infermeria 50 

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

212 



 

 

Seguiment per problemes de salut al treball 30 

Informes de salut o certificats mèdics 277 

Tramitacions d’altes i baixes per IT de MUFACE 80 

Atencions d’urgència 26 

Desplaçaments per urgència 9 

Total  3.977 

 
 

Estudiants i personal no propi de la UIB  

Consultes 135 

Atenció per urgències, cures, injectables, etc. 16 

Total  151 

 
 
Enllaç a la pàgina web: http://prevencio.uib.cat  

http://prevencio.uib.cat/
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Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció  

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 al llarg del curs 2018-19 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-ne els 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 de R+D 
o Conectividad funcional hidro-sedimentaria en cuencas mediterráneas: 

escenarios de cambio global. Retos de la Sociedad. MINECO. CGL2017-88200-
R. IP: Dr. Joan Estrany. 

o Collection of data and information in Balearic Islands on biology of vectors and 
potential vectors of Xylella fastidiosa. GP/2017-2020. UE Horizon 2020. IP: Dr. 
Miguel Á. Miranda.  

o Aproximación multimetodológica para la conservación de Euphorbia 
fontqueriana, endemismo vegetal de la isla de Mallorca en peligro crítico de 
extinción.  Fundació Biodiversitat. IP: Dra. Joana Cursach (2018-19). 

o Trigger Buffers for Inundation Events (TRiBUTE). European Comission-
Humanitarian Aid and Civil. UE (2017-18). IP: Dr. Joan Estrany. 

 
 Participació en projectes competitius de cooperació/innovació docent 

o Disseny d’una eina de diagnòstic i autoavaluació de projectes en zones d’alta 
vulnerabilitat socioambiental. L’exemple de la comuna de Canaan (Haití). 
OCDScud2017-18. IP: Dra. Joana Maria Petrus.  

o Utilització de noves tecnologies en el grau de Geografia. Projecte d'innovació 
docent. UIB 2018. IP: Dr. José Andrés López Tarazón. 
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 Participació en contractes de recerca/transferència 
o SmartSensPort. Implantación y explotación de sensores. Ports de Balears. IP: 

Dr. Bartomeu Alorda (2017-18). 
o Bones pràctiques per a la captura de dades del territori a través de la connexió 

de sensors a la xarxa LoraWAN pública. Conselleria d'Innovació, Recerca i 
Turisme (2017-18). IP: Dr. Bartomeu Alorda Ladaria. 

o 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. Autoritat Portuària de Balears (2018-20). IP: Nona Sheila Agawin, 
Gabriel Oliver Codina. Contracte de recerca.  

o Projecte d'investigació aplicada a l'anàlisi de la regeneració natural de cobertes 
arbrades en zones afectades per grans incendis forestals del Paratge Natural de 
la Serra de Tramuntana (2018). IP: Dr. Joan Estrany. 

o Efectes sobre la mobilitat de la conversió de la plaça de la vila de Sencelles en 
espai per a vianants. Ajuntament de Sencelles (2018). IP: Dr. Maurici Ruiz. 

 

Taula 1. Prestació de serveis 

 

Tipus de servei Nre. 
d'actuacions 

Tipus de servei Nre. 
d'actuacions 

Lloguer 
d'equipaments (GPS) 

51 
dies 

Activitats 
formatives 

1 

Subministrament de 
dades geogràfiques 

130 
(PDI i alumnes) 

Sol·licitud de 
projectes R+D 

4 

Creació i 
manteniment de 
visors cartogràfics 

15 
Activitats de 

difusió i 
transferència 

5 

Suport en tasques 
SIG: 
cartografia/anàlisi de 
dades 

13 
Instal·lació i 

manteniment de 
programari 

35 

 

Taula 2. Indicadors del SIGUIB  
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Enllaços: 

 http://ssigt.uib.es 
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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. El curs 
acadèmic 2018-19 ha fet les activitats següents, seguint la planificació aprovada pel 
Comitè de Seguretat i Salut: 

1. Unitat tècnica 

Hem contractat Elena Sureda com a tècnica superior en Ergonomia i Psicosociologia a 
temps complet i és la directora del servei des del maig de 2019. Així, 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. Han fet l’avaluació inicial de riscs de l’edifici 
Ca n’Oleo i han actualitzat les avaluacions de la Seu universitària de Menorca i de la 
Facultat de Medicina. 

Formació i informació. Han impartit els cursos de bioseguretat, d’educació de la veu, 
de riscs a oficines (G9), de teletreball, de riscs als laboratoris (una edició per al 
personal de la UIB i una per al G9), d’instal·lacions radioactives, de riscs dels agents 
cancerígens, de riscs a les sortides de camp, de primers auxilis, de txi-kung (treball 
energètic per millorar la salut), curs Professor@ cuida’t a la feina, curs pràctic per als 
coordinadors de seguretat dels laboratoris, curs teoricopràctic per als equips 
d’emergències, i curs pràctic amb centrals d’incendis. També han tutelat les 
pràctiques i el treball final d’un alumne del Màster en Salut Laboral. Quant a la 
informació, han actualitzat la fitxa de riscs del camp experimental. 

Activitats de seguretat. Han començat el nomenament formal dels integrants dels 
equips d’emergències dels edificis. Han fet simulacres a set edificis. Han revisat el pla 
d’autoprotecció de la Seu universitària de Menorca i n’han notificat la Direcció 
General d’Emergències. Han actualitzat el pla d’emergència de l’activitat Ciència per a 
Tothom. Han elaborat normes seguretat específiques per a quatre activitats 
extraordinàries de la UIB. Han fet la revisió anual dels gasos tècnics dels laboratoris. 
Han gestionat els residus químics i sanitaris dels laboratoris. Han revisat i equipat els 
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armaris d’intervenció dels edificis. Han fet un procediment per al treball amb gas CO2 
dins cambra frigorífica. 

Activitats d’higiene. Han adoptat mesures de contaminació química a diversos 
laboratoris de Química i d’Anatomia. Han fet, per primera vegada, mesures de 
contaminació microbiològica als laboratoris de bioseguretat. Han avaluat els riscs 
biològics de la Facultat de Medicina i de l’àrea de Genètica. Han elaborat un informe 
d’embaràs per risc higiènic. Han mesurat la ventilació i renovació d’aire en diversos 
laboratoris. Han fet la revisió anual de les vitrines de gasos i de les cabines de 
seguretat biològica. Han canviat els filtres dels armaris de seguretat química. Han fet 
dues reunions del Comitè de Bioseguretat. 

Activitats d’ergonomia. Han elaborat un procediment d’actuació davant riscs 
ergonòmics, que ha estat aprovat pel Comitè de Seguretat i Salut. Han fet diverses 
avaluacions ergonòmiques de pantalles de visualització de dades. Han fet avaluacions 
de confort tèrmic. Han tramitat la dotació de material ergonòmic: cadires, auriculars, 
monitors, etc.  

Activitats de psicosociologia. Han realitzat entrevistes al personal del departament 
de Geografia i al personal del Servei de Biblioteca i Documentació per elaborar 
l’informe qualitatiu de riscs psicosocials.  

Activitats de gestió. Han fet tres reunions del Comitè de Seguretat i Salut. Han 
continuat fent la coordinació preventiva amb empreses externes. Han revisat i posat 
cartells i senyals de seguretat i d’emergències. Han revisat i autoritzat les sol·licituds 
de nomenament d’investigadors col·laboradors. 

La sinistralitat laboral de la UIB durant l’any 2018 ha estat de cinc accidents laborals 
amb baixa, quatre accidents in itinere amb baixa i dotze incidents sense baixa. No hi 
ha hagut cap malaltia professional. Hi ha hagut tres accidents de treballadors 
d’empreses externes dins el campus. 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 
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a. Reconeixements mèdics: 

Mitjançant convocatòria formal a la direcció de cada departament o servei, s’han 
realitzat els reconeixements mèdics següents: 

 PAS dels serveis següents: 
o Servei Lingüístic. 
o CTI. 
o Oficina Web 
o Secretaria i Consergeria edifici Ramon Llull. 
o Secretaria i Consergeria edifici Mateu Orfila i Rotger 
o Secretaria i Consergeria edifici Guillem Colom Casasnovas 
o Secretaria i Consergeria edifici Antoni Maria Alcover i Sureda 
o Secretaria i Consergeria edifici Guillem Cifre de Colonya 
o Secretaria i Consergeria edifici Anselm Turmeda 
o Secretaria i Consergeria edifici Sa Riera 
o Secretaria i Consergeria edifici Gaspar Melchor de Jovellanos 
o PAS Facultat de Medicina (Hospital Son Espases) 
o Edicions UIB (edifici Cas Jai) 
o Oficina de Cooperació (edifici Cas Jai) 
o Servei de Relacions Internacionals (edifici Cas Jai) 

 

 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 

14 

100 

1 

Total reconeixements* 115 

* El 100 per cent del personal reconegut ha estat considerat APTE per al seu lloc de 
feina, *amb l’excepció d’un APTE AMB LIMITACIONS per a la manipulació de 
càrregues 

b. Accidents de treball: 
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S’inclouen els accidents amb baixa i sense baixa del personal propi de la 
UIB  

31 

 

 

c. Malalties professionals 

Recaiguda per malaltia professional 0 

 

d. Promoció de la salut: 

Campanya de vacunació antigripal 122 

Vacunacions: 27 

 Tètanus-diftèria 8 

 Antial·lèrgiques 4 

 Febre tifoide 4 

 Hepatitis A i hepatitis B 11 

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: 31. 
 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: 3 cas. 
f. Formació: 
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 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 3.092 

Altres activitats sanitàries (cures, injectables, etc.)  201 

Consultes d’infermeria 50 

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

212 

Seguiment per problemes de salut al treball 30 

Informes de salut o certificats mèdics 277 

Tramitacions d’altes i baixes per IT de MUFACE 80 

Atencions d’urgència 26 

Desplaçaments per urgència 9 

Total  3.977 

 

 

 

 

Estudiants i personal no propi de la UIB  
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Consultes 135 

Atenció per urgències, cures, injectables, etc. 16 

Total  151 

 

Enllaç a la pàgina web: http://prevencio.uib.cat  
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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 
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Memòria acadèmica 2018-19 

Serveis Cientificotècnics 

Incorporació d’equips nous 
Espectrofotòmetre UV-Vis-NIR Agilent Cary 5000. 
Difractòmetre de raigs X de monocristall Bruker model SMART APEX. 
 
Participació en activitats docents 
 Grau de Bioquímica 

o Assignatura: Bioquímica Clínica i Analítica 
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 ressonància magnètica nuclear 

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

 Classes pràctiques d'identificació de proteïnes amb MALDI-TOF 
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 de microscòpia electrònica 
 Classes pràctiques d’assaigs mecànics 

 Màster en Ciència i Tecnologia Química 
o Assignatura: Ressonància Magnètica Nuclear Avançada 
o Assignatura: Experimentació en Química Supramolecular 

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

 

Seminaris i cursos impartits a la UIB 
 Cursos 
 Seminaris 
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o Fluorescència 
o Ressonància magnètica nuclear 
o Espectrometria d’infraroig 
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 Difracció de raigs X 
o Calorimetria diferencial de rastreig 
o Termogravimetria 
o Assaigs mecànics 
o Cromatografia líquida d’altes prestacions. 
 

 Participació en el Demolab 
 
Convenis i contractes 
Contractes i/o prestació de serveis amb les empreses i administracions següents: 
TIRME, Institut Espanyol d’Oceanografia, Carburos Metálicos, Labo’Life, ABSA, SA, 
Laboratorio Balear para la Calidad, SL, LABARTEC, SL, ControlBlau Q, SL, Will-Kill, SA, 
Hospital Universitari Son Espases. 
 
Publicacions 
In situ studies of atomic ordering in Fe-19Ga type alloys. I. S. Golovin, A. M. 
Balaguerov, W. C. Cheng, J. Cifre, D. A. Burdin, I. A. Bobrikov, V. V. Plancheva, N. Yu 
Samoylova, E. N. Zanaeva. Intermetallics. 2019, 105, 6-12 
 
Internal friction in Fe-Ga alloys at elevated temperatures. I. S. Golovin, V. V. 
Palacheva, J. Cifre, C. Jiang. Journal of Alloys and Compounds. 2019, 785, 1257-1263. 
 
Mechanical spectroscopy as an in situ tool to study first and second order transitions 
in metastable Fe-Ga alloys. I. S. Golovin, V. V. Palancheva, D. Mari, G. Vuillème, A. M. 
Balagurov, I. A. Bobrikov, J. Cifre, H.-R. Sinning. Journal of Alloys and Compounds. 
2019, 790, 1149-11156. 
 
Automatic Mesofluidic System Combining Dynamic Gastrointestinal Bioaccessibility 
with Lab-on-Valve-Based Sorptive Microextraction for Risk Exposure of Organic 
Emerging Contaminants in Filter-Feeding Organisms. M. Rosende, A. Prieto, N. 
Etxebarria, G. Martorell, M. Miró. Anal Chem., 2019. 91; 5739-5746. 
 
MALDI-TOF analysis of blood serum proteome can predict the presence of 
monoclonal gammopathy of undetermined significance. F. Barceló, R. Gomila, I. de 
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Paul, X. Gili, J. Segura, et al. (2018) PLOS ONE 13(8): e0201793. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201793 
 
Capítol d’un llibre: Anion–π Catalysis. R. M. Gomila, A. Frontera. March 2019 RSC 
Catalysis Series No. 36. Noncovalent Interactions in Catalysis. 
 



www.uib.cat 

 

 
 

Memòria acadèmica del LADAT (Unitat d'Animació i 
Tecnologies Audiovisuals) 

 
La memòria acadèmica 2018-19 corresponent a la unitat LADAT és la següent: 
 
 Realització de la sèrie d'animació Ramon Llull en coordinació amb la Càtedra 

Ramon Llull i en coproducció amb l’ens públic EPRTVIB-IB3. Entitats 
col·laboradores: 
o Conselleria de Cultura (Govern de les Illes Balears) 
o Consell de Mallorca 
o Ajuntament de Palma 
o Ajuntament de Calvià 
o Ajuntament d'Andratx 
o Ajuntament d'Algaida 
o Bisbat de Mallorca 
o Institut d'Indústries Culturals (Govern de les Illes Balears) 
o Fundació la Caixa 

 Preproducció d’un curtmetratge per a l'Associació Contra el Càncer (AEEC) 
 Participació en el programa Ciència per a Tothom, a la UIB 
 Participació en la Jornada de Portes Obertes de la UIB 

o IES Josep Maria Llompart (Palma) 
 Conferències a centres educatius de Mallorca: 

o IES Josep Maria Llompart (Palma) 
o IES Ses Estacions (Palma) 
o Col·legi Cooperativa Son Verí Nou (Llucmajor) 
o IES Bendinat (Calvià) 

 Visites de centres educatius a la unitat LADAT: 
o CEIP Son Rullan (Palma) 
o IES Son Pacs (Palma) 
o Col·legi Sant Pere (Palma) 
o IES Guillem Sagrera (Palma) 
o IES Baltasar Porcel (Andratx) 
o Col·legi La Salle (Inca) 
o Col·legi Sant Viçenç de Paül (Palma) 
o Col·legi Santa Mònica (Palma) 
o IES Sa Pobla (Sa Pobla) 
o IES Llorenç Garcias i Font (Artà) 
o Col·legi Nostra Senyora de Gràcia (Llucmajor) 
o CEIP Jaume Fornaris i Taltavull (Sor Servera) 
o IES Antoni Maura (Palma) 
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o CEIP Es Puig de Lloseta (Lloseta) 
o Col·legi Sant Bonaventura (Artà) 
o CEIP Son Verí (Llucmajor) 
o CEIP Rafal Vell (Palma) 
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Fitxa descripció activitats Memòria acadèmica 2018-2019 

Secció Comunicació Interna, Imatge i Promoció 

Resum  

Els objectius d’aquesta secció, que depèn del Vicerectorat de Campus Digital i 
Transmèdia, són promoure la difusió de la informació entre els membres de la 
comunitat universitària, així com editar i difondre la imatge gràfica. També gestiona la 
promoció i el control de la marca des de la reputació, el posicionament, la percepció i 
la projecció. Les seves tasques són transversals i van dirigides a mantenir una relació 
propera amb la comunitat universitària, basada en la comunicació constant i el 
foment del sentiment de pertinença, així com la cura i promoció de la imatge de la 
institució. hem redissenyat la página web del servei pero donar a conèixer les tasques 
desenvolupades. 
 
Per donar un millor servei hem implantat una nova sol·licitud per simplificar les 
tasques a demanar, hem introduit l’eina Jira per al seguiment intern de les tasques  a 
partir de la definició i documentació dels processos documentats i poder analitzar les 
tasques segons indicadors mesurables per els components i les etiquetes establertes a 
l’eina. 
 
Quant a les tasques de comunicació interna, continuam reformulant el sistema 
d’enviament de missatges a la comunitat UIB, donant suport gràfic a les xarxes socials 
i l'enviament, cada vegada més reduït, de correus electrònics.  Hem desenvolupat un 
proces  l’agenda de la UIB amb l’eina Simposyum. Hem reforçat la presència de la 
imatge corporativa a les diferents interfícies web i apps del Portal PAS-PDI, del portal 
d’alumnes. Actualment estam realitzant un projecte d’estudi de com arriba la 
informació als diferents membres de la nostra comunitat, varem començar per 
l’alumnat i actualment estam estudiant al PAS per introduir o actualitzar la manera de 
com arriba la informació, però estudiar nous canals 
 
Continuam fent feina per a la unificació d’estil en tot el referent a la institució 
desenvolupant i publicant  recursos per al suport, manteniment i consolidació de la 
imatge corporativa, a més d’ampliar els cursos de formació que donam  
 
En 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 mertxandatge com en els 
diferents actes institucionals.  
Hem actualitzat la web dels servei establint les característiques de les diferents àrees 
que conformen las dues seccions 
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Sol·licituds de UIBDigital 840* + sol·licituds per correu electrònic 80** 

* Amb l’actualització feta, a una mateixa sol·licitud es poden encarregar diferents tasques a la vegada, i 
això ha fet que el nombre de sol·licituds sigui menor.  
** En cara s’encarreguen tasques sense  fer la sol·licitud per UIB digital 
 
 

1. Imatge accions 1595 

Tipus d’activitat Descripció 

Disseny institucional 

 
Estudi d’aplicació i edició de documents amb l’aplicació de la 

imatge institucional (diplomes, documentació PAU…) 
 
 

Material corporatiu gràfic 
(imprès i/o digital) 

 

 Cartells 
 Fulls de mà 
 Díptics/tríptics 
 Opis 
 Cartells enrotllables / photocall 
 Posters/panells congressos 

 

Campanyes publicitàries 
específiques 

 
 

  
 

Papereria 
I Documentació administrativa 
interna (documents i 
formularis) 

elements (paper, sobres…) 
 

 
 
 

Retolació i senyalització 
(adaptació i creació) 

Interior:  

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

Exterior: 

 Disseny i edició dels rètols dels caminals del campus 

 

Interfície web (amb l’Oficina 
Web) 

 
    Estudi d’actualització de la imatge i presentació de continguts 
dels portals institucionals  
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Normalització de la 
documentació penjada al web 
institucional 

seguint les pautes d’estil  
 

Disseny de portades  
 

 
 

Maquetació de documents 

 

digitals per a MOOC i material de Campus Digital 
 

Pàgines informatives  
stitucionals i les seves variants  

 

Formació 

mantenir la imatge institucional (documentació i presentacions)  

 Imatge institucional 
 Presentacions efectives 
 Introducció al disseny gràfic amb Indesign 

 

Edició i recerca de recursos 
d’imatges  

 
 

 
 

 

2. Comunicació interna (4239 accions) 

Tipus d’activitat Descripció 
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3. Promoció (120 accions) 

Tipus d’activitat Descripció 

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

 Institucional 
 Personalitzada per a facultats, serveis... 

 

Actualització i manteniment de 
les pàgines web 

 Promo UIB 
 Comunicació 
 Logo UIB 

 

Programa Promo UIB 
 

 Captació d’empreses i entitats 
 Gestió i difusió de les ofertes a la comunitat 

universitària 

 
 
 

Butlletins 
 

 

Agenda 

 
·  Implementació de la nova eina Symposium 

 
 

 

Diari 
ació de la secció notícies 

 

TV 
 

 

Xarxes socials 
 

· Creació i manteniment del nou compte de Twitter @agendaUIB 

Presentacions 
institucionals 

presentacions institucionals 
 

 
Ara Interessa . Apartat Ara Interessa del web general 
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12.3.1. Oficina de Cooperació al Desenvolupament i 
Solidaritat (OCDS) 
 
En primer lloc, cal dir que una part dels programes i accions de la present memòria 
del curs acadèmic 2018-19 s’emmarquen, d’una banda, en el conveni de la UIB amb el 
Govern de les Illes Balears (pressupost de 180.000 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. Programes de mobilitat internacional  

1.1. Beques de pràctiques per a l’alumnat d’estudis oficials de grau i 
màster de la UIB en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament 
 
Durant el curs 2018-19, vint-i-quatre (24) alumnes de set (7) estudis oficials (Educació 
Primària, Educació Infantil, Educació Social, Pedagogia, Psicologia, Infermeria i 
Fisioteràpia) han participat en aquest programa realitzant les pràctiques externes i els 
TFG/TFM en el marc d’estades d’una durada compresa entre 60 i 90 dies amb vuit 
(8) contraparts sòcies de quatre (4) països diferents, sota la tutorització d’un total de 
set (7) professors/es implicats: 
 

Beques de pràctiques en països empobrits 

Estudis Participants Contrapart sòcies País 

Educació Primària 4 Centre educatiu per a infants sords Effetah Marroc 

Educació Infantil 1 CIDE- Xarxa Escoles Alternatives 

Perú  

Educació Social 
2 CANAT 

1 
WAYRA 

Pedagogia 2 

Educació Social 1 

Asociación Aprendo Contigo Pedagogia  2 

Psicologia 
2 

2 
Hermanas Franciscanas Hijas de la 
Misericordia 
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Fisioteràpia 3 Dangme East District Hospital Ghana 

Infermeria 4 Universitat Estatal de Bolívar Equador 

7 24 8 4 

 
El total de l’import concedit ha estat de 44.800 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.  
 
1.2. Programa de voluntariat internacional: Estades Solidàries 
 
Durant aquest curs acadèmic s’han resolt dos dels tres terminis de sol·licitud de la XV 
Convocatòria d’Estades Solidàries, dirigida a alumnat d’estudis oficials i al col·lectiu de 
PAS i PDI. En el marc d’aquests dos terminis s’han concedit un total de dinou (19) 
ajuts, a divuit (18) 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 i el PDI, a excepció 
dels programes als campaments de persones refugiades, que tenen una durada de 4 
setmanes per a tots els col·lectius. A continuació, la taula resum: 
 

Programa Estades Solidàries 
Entitats de 
les Illes 
Balears 

Col·lectius Contraparts sòcies País Alumnat PAS 

Programa 
INeDITHOS Alumnat Aprendo Contigo Lima, Perú 6 — 

Amics del 
Poble Sahrauí 
- IB 

Alumnat i PAS 

Ministeri de Joventut i 
Esports de la República 
Àrab Sahrauí 
Democràtica, RASD  

Campaments de 
persones 
refugiades, Algèria 

2 1 

Fundació 
Amazònia Alumnat  Fundació Amazònia  Sucre, Bolívia 6 

— 

Fundación 
Solidaridad 
Amaranta 

Alumnat Fundación Solidaridad 
Amaranta 

Cochabamba, 
Bolívia 

2 
— 

Santa Cruz, Bolívia 2 — 

4 2 4 3 18 1 

 
L’import total concedit en forma d’ajuts per a les despeses del viatge i de l’estada ha 
estat de 26.250 euros, amb ajuts de 1.600 euros per a l’alumnat amb estades a 
Bolívia i el Perú. En el cas de les estades a Algèria, les ajudes són de 850 euros per a 
alumnat i 550 euros per a la membre del col·lectiu del PAS, i han estat quantificades 
en funció del país de destinació i de la durada de l’estada. 
 



www.uib.cat 

 

 

2. Projectes de cooperació universitària al desenvolupament (CUD)  
 
En el marc de la XV Convocatòria d’ajuts per a projectes de cooperació universitària al 
desenvolupament (CUD), s’han executat onze (11) projectes finançats per un import 
total de 92.100 euros (55.000 euros a càrrec del conveni entre el Govern de les Illes 
Balears i la UIB en matèria de cooperació, i 37.100 euros a càrrec de la partida que la 
UIB destina a cooperació universitària al desenvolupament). Els àmbits sectorials en 
els quals es classifiquen són: equitat de gènere (3), educatiu (2), suport a la 
governabilitat democràtica i al poder local (1), sostenibilitat ecològica (3), ciència, 
tecnologia i innovació (1) 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 vuitanta-vuit (88) membres de la comunitat universitària, entre PDI (61), 
PAS (6) i alumnat (21), i cinquanta-sis (56) membres de les tretze (13) contraparts 
sòcies, ubicades en set (7) països diferents, i amb la col·laboració de vuit (8) entitats, 
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 

Edwin Palacio 
Departament de Química 
 
Referència:  
OCDS-CUD2018/01 

La monitorización ambiental: una 
herramienta para la gestión 
integral de los recursos naturales. 
  

 
COLÒMBIA 
Modalitat II 
6.000 €  
Conveni Govern 
6.600€ 
Pressupost UIB 

Universitat Nacional 
de Colòmbia 
Universitat del Valle  

María Gómez Garrido 
Departament de Filosofia 
i Treball Social 
 
Referència:  
OCDS-CUD2018/02 

Migraciones entre Senegal y 
España: Diagnóstico de 
necesidades de los estudios desde 
una perspectiva de género y de 
defensa de los derechos humanos.  
 

 
SENEGAL 
Modalitat I 
7.000 €  
Conveni Govern 

Universitat Gaston 
Berger 
 

Jesús Salinas Ibáñez 
Departament de 
Pedagogia Aplicada i 
Psicologia de l'Educació 
 
Referència:  
OCDS-CUD2018/03 

Preparación de un plan de 
intervención integral de aplicación 
de tecnologías digitales en la 
docencia, en el desarrollo de la 
enfermería, fisioterapia y en el 
emprendimiento de la comunidad 
Aymara del Altiplano Boliviano.  
 

 
BOLÍVIA 
Modalitat I 
7.500 €  
Conveni Govern 

Unidades 
Académicas 
Campesinas (UAC) 
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Sebastià Verger Gelabert 
Departament de 
Pedagogia Aplicada i 
Psicologia de l'Educació 
 
Referència:  
OCDS-CUD2018/04 

Cooperació en pedagogia 
hospitalària:  
estratègies d'intervenció i 
formació entre Aprendo Contigo i 
INeDITHOS. 
 

 
PERÚ 
Modalitat II 
5.500 €  
Conveni Govern 
6.200  
Pressupost UIB 
 
 

Asociación Aprendo 
Contigo 

Valeria Soledad Eim 
Iznardo 
Departament de Química  
 
Referència:  
OCDS-CUD2018/05 

Revalorización de subproductos 
agroalimentarios. Uso potencial 
de biocompuestos como material 
de recubrimiento.  
 

 
COLÒMBIA 
Modalitat II 
6.000 € Conveni 
Govern 
6.000 € 
Pressupost UIB 

Universitat de 
Tolima 

Maria Antònia 
Carbonero Gamundí  
Departament de Filosofia 
i Treball Social 
 
Referència:  
OCDS-CUD2018/06 

Ecotrabajo social desde la 
perspectiva de género en contextos 
de vulnerabilidad ambiental en el 
Caribe: El caso de Cuba II.  
 

 
CUBA 
Modalitat I 
5.500 €  
Conveni Govern Universitat d’Orient 

Joana M. Petrus Bey 
Departament de 
Geografia 
 
Referència:  
OCDS-CUD2018/07 

Diseño de una herramienta de 
diagnóstico y autoevaluación de 
proyectos en zonas de alta 
vulnerabilidad socioambiental.  
El ejemplo de la comuna de 
Canaan.  

 
HAITÍ 
Modalitat II 
7.000 €  
Conveni Govern 
7.000 € 
Pressupost UIB 

Universitat Estatal 
d’Haití 

Javier Gulías León 
Departament de Biologia 
 
Referència:  
OCDS-CUD2018/08 

Fortalecimiento de capacidades 
científicas en biología vegetal 
para la conservación de la 
biodiversidad de los páramos 
andinos (Colombia).  
 

 
COLÒMBIA 
Modalitat I 
7.000 €  
Conveni Govern 

Universitat de 
Nariño 

Javier Gulías León 
Departament de Biologia 
 
Referència:  
OCDS-CUD2018/08 

Fortalecimiento de capacidades 
científicas en biología vegetal 
para la conservación de la 
biodiversidad de los páramos 
andinos (Colombia).  
 

 
COLÒMBIA 
Modalitat I 
7.000 €  
Conveni Govern 

Universitat de 
Nariño 
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Elisa Bosch Donate  
Departament d’Infermeria 
i Fisioteràpia 
 
Referència:  
OCDS-CUD2018/09 

Diagnosis de las necesidades de 
los Estudios de Género en 
Marruecos II: encuentro 
internacional e interdisciplinar de 
los Estudios de Género.  
 

 
MARROC 
Modalitat I  
3.500 €  
Conveni Govern 

Universitat Hassan 
II 

Miquel Seguí Llinàs  
Departament de 
Geografia  
 
Referència:  
OCDS-CUD2018/09 

La transformación turística de los 
centros históricos: un estudio 
comparado entre las ciudades de 
Palma y Camagüey.  
 

 
CUBA   
Modalitat I 
5.000 € 
Pressupost UIB 

Universitat de 
Camagüey «Ignacio 
Agramonte Loynaz» 

Fernanda Caro Blanco  
Departament de Filosofia 
i Treball Social 
 
Referència:  
OCDS-CUD2018/09 

Niños, niñas y adolescentes como 
actores de transformación social.  
 

 
PERÚ  
Modalitat I 
6.300 € 
Pressupost UIB 

Instituto de 
Formación de 
Adolescentes y 
Niños Trabajadores 
INFANT. 
 

 
3. Convocatòria d'ajuts de mobilitat en cooperació al desenvolupament 
per a membres del sector públic del sud global  
 
En el marc de l’acord de col·laboració en matèria de cooperació universitària al 
desenvolupament esmentat abans, es va publicar amb data 12 d’abril la convocatòria 
d’ajuts de mobilitat en cooperació al desenvolupament per fer estades formatives i/o 
de recerca a la UIB per al PDI, PAS o altres tipus de personal, tant d’universitats i 
institucions públiques com d’entitats o organitzacions públiques de països del sud 
global. S’han presentat un total de quatre (4) propostes a quatre (4) països diferents, i 
la resolució es publica durant el mes de juny 2019.  
 
4. Educació per al desenvolupament (EpD) per una ciutadania global 
 
4.1. XV Convocatòria d’ajuts per a accions d’EpD  
 
Durant el curs 2018-19 s’han concedit ajuts per un import total de 25.897,30 euros 
per a la realització de dotze (12) accions d’EpD executades per cinquanta-un (51) 
membres de la comunitat universitària, de nou (9) departaments i estudis diferents, 
amb la col·laboració de dotze (12) entitats de les Illes Balears, així com apareix a la 
taula resum: 
 

Títol de l’acció Persona responsable Línia Tipus Ajut 
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estratègica d’acció concedit 
JORNADES 
Processos Migratoris: 
Causes globals, 
conseqüències 
comunitàries i individuals 
a l’origen i a la societat 
d'acollida. 
 

Mercè Morey López 
Pedagogia Aplicada i 
Psicologia de 
l’Educació 
PDI 
Biologia 

I. Moviments 
migratoris 
III. Agenda 
2030 

A 1.230 € 

AUDIOVISUAL 
Projecte audiovisual: 
El voluntariat local com 
a eina sostenible i responsable 
amb el desenvolupament 
comunitari de la nostra 
societat. 
 

Martín García Parra 
Pedagogia Aplicada i 
Psicologia de 
l’Educació 
Alumnat 

II. Voluntariat C 2.582 € 

CONFERÈNCIES PLENÀRIES 
I TALLERS  
Una Reflexió Crítica sobre els 
Conceptes de Diferència i 
Indiferència. 

 
Aida Rosende Pérez 
Filologia Espanyola, 
Moderna i Clàssica 
PDI 

I. Moviments 
migratoris 
III. Agenda 
2030 

B 2.150 € 

CURS 
Expressió artística.  
Eines creatives per a la  
coeducació 
(Seu universitària d’Eivissa). 

 
Daniel Castilla Núñez 
Teoria de l’Educació i 
Didàctiques 
Específiques 
PDI 

III. Agenda 
2030 

A 1.155,30 € 

 
TALLER I CONFERÈNCIA 
«Fotografia participativa 
como herramienta para 
visibilizar el voluntariado». 
 

Ana J. Cañas Lerma 
Filosofia i Treball 
Social 
PDI 

II. Voluntariat B 1.800 € 

JORNADES 
Migracions Internacionals: 
Descolonitzant la mirada 
racista i patriarcal. 
 

Maria Antònia 
Carbonero Gamundí 
Filosofia i Treball 
Social 
PDI 

I. Moviments 
migratoris 
 

A 3.000 € 

AUDIOVISUAL 
Que corri l’aire! 

Josep Benito Amer 
Màster en Polítiques 
d'Igualtat i Prevenció 
de la Violència de 
Gènere 
Alumnat 

III. Agenda 
2030 

C 3.000 € 

TALLER DE TEATRE 
«Laboratori de les 
oprimides». 

Paloma Martín Martín  
Filosofia i Treball 
Social 
PDI 

III. Agenda 
2030 

A 2.300 € 
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JORNADES 
Diàlegs sobre Masculinitats. 
 
 

Sebastià Feliu 
Cantallops  
Grau de Filosofia. 
Alumnat 

 B 1.700 € 

CICLE 
III Cicle Dona i Ciència a la 
UIB. 

Miquel David Ferrer 
Reynés  
Biologia Fonamental i 
Ciències de la Salut 
PDI 

III. Agenda 
2030 B 1.380 € 

FORMACIÓ 
«L’educació sexual per a la 
transformació social». 

Maria del Mar Martos 
Mas 
Grau de Pedagogia 
Alumnat 

III. Agenda 
2030 

A 2.900 € 

SEMINARI 
«Dones i nenes iemenites, 
conflicte i oblit. Pràctiques 
situades, pensament 
transfronterer i feminismes». 
 

Rosario Pozo Gordaliza 
Pedagogia i 
Didàctiques 
Específiques 
PDI 

III. Agenda 
2030 

B 2.700 € 

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  
 

4.2. Accions d’EpD en col·laboració amb altres entitats  
 
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 

Defensant les dones defensores de drets, al campus de la UIB, edificis Ramon Llull, Mateu Orfila i 

Rotger, Guillem Colom Casasnovas, Beatriu de Pinós i Antoni M. Alcover i Sureda al llarg de tot el curs 

acadèmic. 
La UIB compromesa amb l'Agenda 2030 continua la seva itinerància: Escola de la Salut Pública de 

Menorca al mes de setembre, Seu universitària de Menorca durant el mes d’octubre, vestíbul de l’estació 

de metro del campus universitari durant el mes de març, Seu universitària d'Eivissa i Formentera d’abril 

a juny, i biblioteca pública Can Sales (Palma) de juliol a setembre.  
Tranqui. La diversofobia tiene cura, exposició de Thakhi Runa en diferents espais del campus 

universitari durant els mesos de maig, juny i juliol. 
Visita guiada a l'exposició Petjades de dones genials d’Es Racó de ses Idees i la Direcció Insular 

d'Igualtat del Consell de Mallorca a CaixaFòrum, mes de març. 
Accions formatives i de sensibilització 

Campanya Juntes ens Protegim! Defensam les dones defensores de drets mitjançant l’edició de punts de 

llibre amb il·lustracions de Margalida Vinyes, disponible des del mes de juny. 

Jornades La Geografia de les Muntanyes de l'Atles, conjuntament amb la Universitat Soldà Moulay 

Slimane del Marroc, en el marc del projecte Processos d'erosió i transport de sediment: anàlisi i 

modelització a diferents escales a la capçalera de la conca Oum Rabiaa. Estudi de cas de la subconca 

de Lekbab (Atles Mitjà, Marroc), mes de juny, al campus universitari i Ca n’Oleo (Palma). 
Seminari: «Proyecto Canaan (Haití): aproximación al análisis de vulnerabilidades» en el marc de 
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projectes CUD, mes de maig, al campus universitari.  
Seminari «Cinematografies africanes per entendre el continent veí» al campus universitari, mes de març. 
Jornada: Ecologisme i Feminisme: El camí cap a la sostenibilitat, organitzada pel Consell de Mallorca, 

mes de març.  

 
4.3. Formació interna per al PDI i PAS 
 
En el marc del Pla de formació intern per als col·lectius del PAS i PDI de la UIB, s’han 
impartit dues accions formatives per al PAS, la primera de modalitat en línia (10 h), 
«Com podem contribuir des de les universitats a l'educació en valors» (GL2000701), 
del 24 d'octubre al 7 de novembre; i la segona de manera presencial, «El compromís 
social universitari (CSU)» (10 h), que ha tingut lloc entre el 21 de maig i el 6 de juny 
de 2019. Hi han participat un total de 48 persones (39 dones i 9 homes), de les quals 
41 han obtingut certificat.  

4.4. 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: una (1) en una assignatura de grau de Biologia, cinc (5) en el Màster en 
Formació de Professorat i dues (2) a la UOM. 
 
5. Agenda 2030 
 
5.1. Cicle de sessions monogràfiques de l'Agenda 2030 
 
Aquest curs 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. A més, forma part del pla anual de formació interna per a PAS-PDI:  
 
Novena sessió: «Primeres jornades sobre canvi climàtic a les Illes Balears». ODS 
13. Acció pel clima. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els 
seus efectes. 

 Jornades organitzades pel Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic de 
la UIB (LINCC-UIB) en col·laboració amb l’OCDS i la Conselleria de Territori, 
Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears, amb el suport del Consell 
Social i l’Oficina de Suport a la Recerca de la UIB. 

 Data, hora i lloc: 25 i 26 d'octubre de 2018 de 9 a 18.30 hores a la sala d'actes 
de la seu de CCOO a Palma. 

https://portal.uib.cat/group/guest/formacio-actualitzada/-/view/fitxa_1018_22216_28848.html
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 Dades d’assistència: es varen inscriure 230 persones a les Jornades. A les 
diferents sessions, hi assistiren entre 80 i 100 persones. No es varen fer 
certificats d’assistència.  

 
Desena sessió: «IX Taller Espanya-Amèrica Llatina. Creixement urbà i 
marginalitat a Amèrica Llatina». ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles. 

 Organització: OCDS, Servei d’Activitats Culturals (SAC) i Departament 
d’Economia Aplicada. 

 Data, hora i lloc: 30 de novembre i 1 de desembre de 2018, de 16.30 a 20.30 
hores i de 9.30 a 14.30 hores, a l’edifici Sa Riera (c/ de Miquel dels Sants 
Oliver, 2, Palma). 

 Dades d’assistència i participació: trenta-dues (32) persones inscrites, 18 
homes i 14 dones, de les quals divuit (18) tenen dret a certificat (9 homes i 9 
dones).  

 
Onzena sessió: «Segon taller sobre “El desenvolupament humà sostenible en la 
investigació i la transferència. Un element més del nou sexenni de 
transferència”». ODS 17. Aliances per assolir els objectius. 

 Data, hora i lloc: 21 de febrer de 2019, de 12 a 14 hores, a la SAL05a de l'edifici 
Antoni Maria Alcover i Sureda. 

 Dades d’assistència: trenta (30) persones aproximadament assistiren al taller.  
 
5.2. Premis Agenda 2030 per a la Transformació Social i el 
Desenvolupament Humà Sostenible 
 
En el marc del compromís adquirit per la UIB amb la implementació de l’Agenda 
2030, l’OCDS i el Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable han 
convocat els Premis Agenda 2030 per a la Transformació Social i el Desenvolupament 
Humà Sostenible per a treballs de fi de grau (TFG) i treballs de fi de màster (TFM) dels 
estudis oficials de la UIB presentats en els cursos acadèmics: 2015-16, 2016-17 i 2017-
18. La convocatòria s’ha dut a terme en dos terminis, per a cada un dels quals s’han 
atorgat quatre (4) premis: un primer i un segon premi per a la categoria de TFG i per a 
la categoria de TFM, els primers amb una dotació de 1.000 euros i els segons, de 500 
euros, i amb un total de 6.000 euros de despesa: 
 

Treballs premiats al primer termini (resolució: 22 d'octubre de 2018) 

1r premi TFG Rocío Díaz Varela, del grau d’Educació Primària, per «Memòria seqüencial auditiva: 
avaluació i intervenció en infants amb hipoacúsia al Marroc» 

2n premi TFG Felipe Rodríguez Barrera, del grau de Química, per «Disseny de dispositius 
d’extracció en fase sòlida mitjançant tècniques d’impressió 3D» 

1r premi TFM Lucía Pascual Calleja, del Màster en Polítiques d’Igualtat i Prevenció de la Violència 
de Gènere, per «El teatro foro para la prevención de la violència de género en la 
Universidad» 
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2n premi TFM Alfonso López Bermúdez, del Màster en Intervenció Socioeducativa amb Menors i 
Família, per «Aproximación a una diagnosis del sinhogarismo en Mallorca» 

Treballs premiats al segon termini (resolució: 30 de maig de 2019) 

1r premi TFG Rafael Rosselló Melis, del grau de Geografia, per «Fragmentación de hábitats 
protegidos por infraestructuras viarias de transporte en Mallorca: evaluación, 
diagnóstico y propuestas de gestión» 

2n premi TFG Maite Kefauver Silva, del grau de Psicologia, per «La violencia sexual contra las 
mujeres: consecuencias sobre la salud sexual de las víctimas» 

1r premi TFM Maria de Lluc Rayo Llinàs, del Màster en Polítiques d’Igualtat i Prevenció de la 
Violència de Gènere, per «La inteligencia también es bella: ¿Qué vemos primero, su 
belleza o su capacidad?» 

2n premi TFM Aina Capellà Palacios, del Màster en Formació del Professorat, per «Com aprendre 
a pensar significa aprendre a actuar: una proposta de pensament visible entorn dels 
ODS» 

 
5.3. II Convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació i millora de la 
qualitat docent en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS) 
 
Una nova convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació i millora de la qualitat 
docent en el marc dels ODS amb la col·laboració de l’Institut de Recerca i Innovació 
Educativa (IRIE) per impulsar el desenvolupament de projectes d’innovació 
pedagògica en matèria de desenvolupament humà sostenible en el marc de l’Agenda 
2030. En la convocatòria de juny s’han presentat un total de set (7) projectes. La 
convocatòria es resol el mes de juliol de 2019.  
 

6. Voluntariat universitari: dinamització del Portal de voluntariat 
 
6.1. Portal de voluntariat 
 
El Portal de voluntariat de la UIB és una eina adreçada al conjunt de membres de la 
comunitat universitària (alumnes, exalumnes, PDI i PAS) amb la intenció de promoure 
la seva participació per donar resposta a les demandes de les entitats de les Illes 
Balears que requereixen persones per fer-hi un voluntariat. El present curs acadèmic 
s’hi han registrat 213 persones més, i s’ha arribat a un total de 726 persones 
voluntàries, i 35 noves entitats s’hi han donat d’alta, de manera que hi ha un total de 
133 entitats i 40 publicacions de perfils de voluntariat. 

6.2. Accions de formació en l’àmbit del voluntariat  
 
S’han realitzat nou (9) accions de formació. Per una banda, quatre (4) són cursos de 
formació de voluntariat: dos (2) en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (un 
de presencial i un en línia) de 25 hores de durada cada un, un (1) en l’àmbit del Dret 
d'estrangeria i asil a les Illes Balears, de 30 hores de durada, i un altre (1) que es 
realitzarà el proper 23 de juliol sobre «Estratègies per garantir els drets de les 
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persones LGTBIQ+» (12 hores). A aquests cursos s’hi han inscrit un total de 174 
persones (138 dones i 36 homes), de les quals han tingut dret a certificat 77 persones 
(59 dones i 18 homes). I, per l’altra banda, enguany s’han realitzat cinc (5) càpsules 
formatives on s’han inscrit un total de 138 persones (110 dones i 28 homes), de les 
quals han tingut dret a certificat 82 persones (63 dones i 19 homes). Les càpsules 
formatives eren sobre les temàtiques següents: 
 

 «El còmic social i compromès com a eina educativa» (4 hores) 
 «El voluntariat en l'àmbit de la lluita contra la tracta de dones i nines amb 

finalitat d'explotació sexual» (6 hores) 
 «El voluntariat en l'àmbit de les persones que exerceixen la prostitució» (6 

hores) 
 «Voluntariat amb persones amb VIH/sida» (6 hores) 
 «Migracions i refugi», a Menorca (8 hores). 

 
En total s’han realitzat 110 hores d’accions de formació al voluntariat, on s’han inscrit 
312 persones (248 dones i 64 homes), de les quals han tingut dret al certificat 
d’assistència 159 persones (122 dones i 37 homes). 
 
6.3. I Concurs de Fotografia #SomSolidaritatUIB 
 
Com a novetat enguany s’ha realitzat el I Concurs de Fotografia 
#SomSolidaritatUIB. L’objectiu d’aquest concurs és impulsar la participació de la 
comunitat universitària tant en programes de mobilitat internacional en l’àmbit de la 
cooperació al desenvolupament com en accions de voluntariat, ja sigui local o 
internacional, així com donar visibilitat a les entitats amb què han desenvolupat la 
seva tasca. Al primer termini, del 10 al 31 de maig de 2019, hi han participat un total 
de (18) divuit persones (12 dones i 6 homes) i s’han repartit cinc (5) premis, tres (3) 
primers premis i dos (2) segons premis, que consisteixen en una càmera Polaroid 
Snap Touch amb funda i paper fotogràfic, i una càmera GoPro Hero amb accessoris 
per als primers premis; i una càmera Polaroid Snap Touch amb funda i paper 
fotogràfic per als segons premis. 

6.4. Actua pel voluntariat. Teatre per transformar!  
 
Els dies 19 i 20 de juny es va realitzar un tast de teatre per tal de donar a conèixer els 
ODS de l’Agenda 2030 i promocionar la participació en algun dels àmbits del 
voluntariat: dues sessions de teatre de barra per tractar temes com feina decent i 
creixement econòmic i igualtat de gènere als bars dels edificis Guillem Cifre de 
Colonya i Ramon Llull; dues sessions de microteatre per tractar sobre salut i benestar, 
educació de qualitat i  igualtat de gènere al bany de l’edifici G. M. de Jovellanos; i una 
obra de cambra a la sala d’actes de l’edifici Anselm Turmeda on es tractaren temes 
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com la pau, justícia i institucions sòlides i la reducció de les desigualtats. En total hi 
varen assistir unes 120 persones. 
 
6.5. Trobada de col·lectius i serveis 
 
El passat divendres 21 de juny es va celebrar una trobada d'entitats i de col·lectius 
d’alumnes amb alguns serveis i oficines de la UIB per conèixer-nos i establir vincles i 
sinergies per iniciar un compromís de treball conjunt. El matí va transcórrer de 
manera participativa i dinàmica de la mà d'Educaclown, que va crear un ambient de 
confiança per, posteriorment, treballar conjuntament per continuar impulsant la 
Universitat més dinàmica, compromesa, activa i participativa que volem. En total hi 
varen participar 17 col·lectius i serveis, i més de 45 persones. 

 
7. Web i xarxes socials de l’OCDS  
 
Fins al juliol, 1.752 usuaris han visitat la pàgina web de l’OCDS 
<http//cooperació.uib.cat/>, i s’han visitat un total de 5.478 pàgines. D’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 
1.706 seguidors al nostre compte de Twitter (1.396 l’any passat), on hem fet 1.402 
tuits enguany (4.622 tuits en total); 1.772 seguidors a la nostra pàgina de Facebook 
(1.461 seguidors l’any passat); i 706 seguidors al perfil d’Instagram (260 l’any passat). 
I, per acabar, la pàgina de Facebook del Centre de Documentació en Cooperació al 
Desenvolupament (@cd2UIB) té 463 seguidors. 
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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. 

Suport al PDI 

 Jornades d’acollida per a professorat nouvingut 
S’han duit a terme les Jornades d’acollida per l’any acadèmic 2018-19, amb les 
següents sessions: 
o Jornades d’acollida al professorat nouvingut any acadèmic 2018-19: 

- Palma (sessió 1): 6 de setembre de 2018 a les 10 hores 
- Son Espases (sessió 2): 6 de setembre de 2018 a les 13.30 hores 
- Palma (sessió 3): 6 de setembre de 2018 a les 17 hores 

 

Sessió 
Nous 

contractes 
Assistents % 

2019 Palma 56 39 69,64 

2019 Son Espases 33 22 66,67 
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o S’envia la informació per correu als contractats en data posterior a les 
jornades d’acollida (el servei de recursos humans ens notifica les altes del 
nou pdi). 

 
 Recursos informatius per al seu dia a dia 

S’ha posat a disposició de tot el professorat a la web de l’OSD una llista de les 
preguntes freqüents que trobam més necessàries pels nou professors. 
<https://osd.uib.cat/Linies-dactuacio/Pla-dacollida-PDI-nouvingut/>   

 Acreditacions de professorat 
S’ha posat a disposició de tot el professorat a la web de l’OSD una llista de les 
preguntes freqüents per a l’acreditació del professorat 
<https://osd.uib.cat/Linies-dactuacio/Pla-dacollida-PDI-nouvingut/> 
 

 Sessions informatives per al concurs de places de TU 
o S’han realitzat les taules rodones “Experiències per al concurs d'accés a una 

plaça de TU” (novembre-2018) amb les següents sessions 
- Dret i Economia: dia 5 de novembre a les 10.30 hores a la sala de 

juntes de Dret. 
- Ciències i Ciències de la Salut: dia 6 de novembre a les 10 hores a la 

sala multiusos de l’edifici cientificotècnic. 
- Ciències Socials, Educació i Psicologia: dia 8 de novembre a les 10 

hores a l’aula LED01 de l’edifici Guillem Cifre de Colonya. 
- Arts i Humanitats: dia 9 de novembre a les 10 hores a la sala de 

reunions de l’edifici Ramon Llull. 
- Ciències Matemàtiques i Informàtica: dia 12 de novembre a les 10 

hores a la sala de reunions de l’edifici Anselm Turmeda. 
 

 I Jornades d’Experiències Docents 
o Juntament amb el Vicerectorat de Campus Digital i Transmèdia, s’han duit 

a terme les I Jornades d’Experiències Docents els dies 31 de gener i 1 de 
febrer de 2019, que han comptat amb: 

- 168 inscrits 
-  5 ponències 
-  17 experiències docents agrupades per temàtica: Classe invertida, 

Ludificació, Tic, Parlar en públic, Tutories entre iguals. 
- Taller Turnitin (52 persones inscrites) 

https://campusdigital.uib.cat/Observatori/i_jornades/   
 

 Informar de jornades i congressos relacionats amb la docència 
o Informació a la web de l’OSD sobre jornades i congressos docents i altres 

temes d’interès. 
 

 Posar-se a disposició del PDI per a qualsevol consulta 
o Es dona suport, per telèfon, correu electrònic i de manera presencial, a 

professors/es en diferents consultes. 

https://osd.uib.cat/Linies-dactuacio/Pla-dacollida-PDI-nouvingut/
https://osd.uib.cat/Linies-dactuacio/Pla-dacollida-PDI-nouvingut/
https://campusdigital.uib.cat/Observatori/i_jornades/
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Suport als equips de direcció dels centres 

 Informar de la incorporació de professorat nouvingut amb docència als seus 
estudis. 
Un cop el servei de recursos humans notifica a l’OSD les altes del nou PDI, 
s’envia la informació als caps d’estudis i degans o directors de centre afectats 
per noves incorporacions que impartiran docència als seus estudis. 
 

 Posar a la seva disposició recursos  
o S’han elaborat alguns videotutorials per facilitar la tasca docent:  

- Gestió d’actes (actes, actes parcials i actes de TFG). 
- Redireccionament del correu institucional al correu personal. 
- Guies docents. 

 
o S’ha posat en funcionament per l’any acadèmic 2018-19 el procediment de 

lliurament del TFG per part de l’alumnat a través d’UIBdigital. 
 
o S’han elaborat informes per estudis, amb dades d’ingrés, matrícula, 

abandonament, titulats, etc. que s’han presentat als equips de direcció per 
a que facin les demandes de informació que creguin adient per poder 
dissenyar accions posteriors de millora. 

 
o S’ha dut a terme una primera fase de modificació del format de les guies 

docents per al curs 2018-19: limitar el nombre de caràcters, modificar les 
dades identificatives de l’assignatura, introduir paràgraf comú en relació 
amb el frau acadèmic i crear un enllaç a la fitxa personal de cada docent. 

 
 Reunions periòdiques per conèixer les seves necessitats 

S’han mantingut, com a mínim, dues reunions anuals amb cada un dels 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, per conèixer les seves necessitats i 
analitzar possibles actuacions de millora. 
 

 Canalitzar la comunicació de pràctiques externes 
S’ha recollit la informació relativa a tutors externs d’alumnes de pràctiques 
externes de titulacions de grau per a la gestió del reconeixement a la seva tasca 
en el procés de formació de l’alumnat de la UIB. 
S’ha canalitzat la comunicació a la Conselleria d’Educació del alumnes de 
pràctiques externes a centres educatius dependents de la conselleria. 
 

 Controlar la publicació de guies docents, CV i tancament d’actes en termini  
S’ha canalitzat per part de l’OSD el control de la publicació de les guies 
docents, del tancament d’actes a termini i la publicació del CV a la web de la 
UIB. 
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S’ha aconseguit la publicació de les guies docents dels centres adscrits a la 
web de la UIB. 
S’ha ajudat i assessorat al centre adscrit ADEMA en l’elaboració de les seves 
guies docents, a partir de la memòria verificada. 

 
 Posar en marxa la prova pilot de les figures de coordinador d’assignatura i de 

responsable de grup 
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 grup a un mateix estudi. 

Suport institucional 

 
 

 Participar en el grup de feina de modificacions de normatives acadèmiques 
L’OSD, SAGA, CEP i el vicerector de docència han mantingut reunions 
periòdiques per elaborar una proposta de modificació del reglament acadèmic 
i del reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial. 
Participació juntament amb el vicerector de docència en l’elaboració del codi 
deontològic de docència universitària de la UIB. 
 

 Participar al comitè de seguiment i àrees funcionals del projecte SIGMA 
Hem participat amb l’equip de feina pel pre-projecte SIGMA amb les següent 
funcions: 
o Responsables de les àrees funcionals de plans d’estudis i de guies docent. 
o Membres del Comitè de Seguiment SIGMA. 
 

 Participar en el grup de feina del procés d’avaluació de la tasca docent del 
professorat 

En el pla pilot d’avaluació de la tasca docent de l’any acadèmic 2018-19, hem 
centralitzat les sol·licituds dels departaments i centres, preparant la informació que 
necessita el CTI i el SEQUA per donar visibilitat o no als sobres generats per a cada 
assignatura. 
Al mateix temps s’han aportat recursos humans per tal d’administrar les enquestes 
de manera presencial. 
 
 Coordinar el procés de modificació de plans d’estudis de grau 

L’OSD canalitza les sol·licituds de modificacions de plans d’estudis que es deriven 
al SEQUA per a la seva tramitació a ANECA, i prepara la documentació necessària 
pel Consell de Direcció per a la tramitació de les modificacions, i una vegada 
aprovades s’envien al SAGA perquè programi amb el centre la seva implantació. 
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L’OSD gestiona, un cop aprovades les modificacions de plans d’estudis tant de 
grau com de màster, el procediment de publicació al BOE i al BOIB.  
 
 Coordinar la recollida de TFG per al seu enviament al repositori institucional 

En coordinació amb el Servei de Biblioteca i Documentació s’han recollit TFG i 
TFM de cursos anteriors que no estaven allotjats al repositori institucional de 
la UIB. L’1 de juliol de 2018 s’havien introduït 1.779 TFG i 1.189 TFM nous. 
  
S’ha posat en funcionament per l’any acadèmic 2018-19 el procediment de 
lliurament del TFG a través d’UIBdigital. 
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1. Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible  
 

A continuació, es desenvolupen les diferents accions que ha dut a terme l’Oficina 
d’Universitat Saludable i Sostenible en matèria de salut i sostenibilitat incloses en el 
projecte Campus Saludable i Sostenible, del Vicerectorat de Campus, Cooperació i 
Universitat Saludable durant el curs acadèmic 2018-19. 

1.1. Campus saludable 

1.1.1. Alimentació  

L’Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible es va presentar, el desembre de 
2018, als XII Premis Estratègia NAOS Edició 2018, que convocava el Ministeri 
de Sanitat, Consum i Benestar Social. Com a resultat, va obtenir-hi el primer 
Premio Estrategia NAOS a la promoción de una alimentación saludable en el 
ámbito familiar y comunitario: “Alimentando tu salud de forma sostenible. 
Promoción de una alimentación saludable y sostenible en la comunidad 
universitaria”. En aquest projecte s’han descrit 48 de les iniciatives dutes a 
terme per aquesta oficina en matèria d’alimentació saludable i sostenible, i 
totes s’han relacionat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
treballats, directament o indirectament, en cada una. 
 

 Tallers de cuina «El menjar sa també pot ser un plaer. Descobreix com» 
 
Entre els mesos de novembre de 2018 i abril de 2019 s’ha dut a terme un cicle 
de tallers de cuina que tenia com a objectiu principal oferir, a tota la comunitat 
universitària i al públic en general, la possibilitat d’aprendre a elaborar 
receptes saludables i alhora potenciar el consum de verdura, oferint-los 
estratègies i idees per cuinar-ne. S’han impartit cinc tallers de cuina saludable 
de temàtiques diferents, els quals, a més de complir l’objectiu general 
d’aprendre a elaborar preparacions amb base vegetal, han tractat conceptes 
com la sostenibilitat alimentària i la gestió del temps a la cuina. 
 
Tots els tallers tingueren lloc de les 17 a les 20 hores a l’aula Mestre Tomeu 
Esteva, de l’edifici Arxiduc Lluís Salvador, a l’Escola d’Hoteleria de les Illes 
Balears (EHIB). Les inscripcions les feren a l’Escola d’Hoteleria i el preu va ser 
de 15 euros per persona. 
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Taller  Objectiu Nombre de 
participants 

Cuina per endur-se’n 
(14 de novembre de 
2018) 

Facilitar idees per aprendre a preparar menjar per a carmanyola 
per facilitar, a la comunitat universitària i al públic en general, 
estratègies per endur-se’n menjar saludable. 

28 

Sorprèn per Nadal 
(19 de desembre de 
2018) 

Facilitar opcions saludables, però vistoses i apetitoses, per 
celebrar les festes de Nadal i evitar els típics excessos d’aquests 
dies. 

40 

VegetArt (13 de 
febrer de 2019) 

Preparar plats vegetarians creatius, a més d’ensenyar habilitats 
per introduir proteïnes alternatives, que en aquest cas varen ser 
el tempeh, el seitan i el tofu. 

30 

És possible cuinar 
un dia per a tota la 
setmana? (20 de 
març de 2019) 

Aprendre a programar les menjades de la setmana i no haver de 
dedicar tant de temps a cuinar. A més, explicar algunes 
estratègies per no malbaratar aliments i oferir una programació 
setmanal de dinars i sopars saludables que es podrien elaborar a 
partir de les bases preparades. 

25 

Menjar ràpid sa (10 
d’abril dl 2019) 

Ensenyar que el que es coneix com a menjar ràpid també pot 
ser sa, si l’elaboram a casa amb ingredients de bona qualitat 
nutricional. 

34 

 
 Dilluns sense carn 

 
Aquest curs acadèmic hem continuat elaborant receptes per a aquesta 
campanya internacional que començà el curs 2016-17. Publicar receptes sense 
productes carnis a les xarxes socials, televisions del campus i a la web de 
l’OUSIS té l’objectiu de fer prendre consciència del gran impacte ambiental i 
sobre la salut que té el consum de productes d'origen animal, a la vegada que 
promou el consum d’elaboracions de base vegetal. Aquest curs hem publicat la 
recepta número 101 i preparam un receptari en línia que arreplegarà totes 
aquestes receptes. 
 

 Assessorament dietètic i nutricional per a les cafeteries del campus 
 
El curs acadèmic 2018-19 hem continuat col·laborant amb les cafeteries 
del campus perquè la seva oferta d’alimentació sigui de cada vegada més 
saludable. És per això que hem dut a terme les accions següents: 
 

o Ajuda per elaborar les fitxes tècniques dels plats que serveix la cafeteria de 
l’edifici Guillem Cifre de Colonya. 

o Avaluació nutricional dels menús que serveixen les cafeteries i aportació de 
propostes per millorar-ne la qualitat nutricional i l’oferta saludable. 

o Publicació setmanal de tots els menús de les cafeteries a la pàgina web 
d’OUSIS indicant-hi quins plats són cardiosaludables i quins són 
vegetarians. 

o Col·laboració amb el Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i 
Unitat Tècnica en l’elaboració del plec de prescripcions tècniques dels 
concursos de cafeteries i màquines expenedores d’aliments i de begudes 
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per incloure-hi clàusules sobre alimentació saludable i sostenible, clàusules 
socials i sostenibles. 

o Avaluació i elaboració periòdica d’informes dels restaurants i màquines 
expenedores per comprovar, principalment, el compliment de les clàusules 
nutricionals del plec de prescripcions tècniques. 
 
 

 Productes ecològics a la UIB 
 
Cada dijous d’aquest curs acadèmic, com cada any, a la zona de vianants 
del campus s’ha ofert a la comunitat universitària la possibilitat d’omplir la 
senalla de productes frescos i ecològics, cultivats per pagesos locals. 
L’OUSIS ha gestionat i fet el manteniment d’aquesta iniciativa. A més, 
seguint aquesta línia d’actuació, cada més de l’any ha difós, a través de 
xarxes socials i de la web d’OUSIS, quins són els productes de temporada. 
És la campanya «És temporada de...».  
 

 Cursos i xerrades de formació en alimentació saludable 
 

o Xerrada informativa, a través de la Fundació IReS - Institut de 
Reinserció Social, al casal en família de l’Escola Graduada. Petit 
col·loqui enfocat a orientar les famílies en l'alimentació saludable per a 
nins, nines i adolescents. 

o Conferència del dietista nutricionista Aitor Sánchez. La conferència, 
titulada «Mitos alimentarios en medios de comunicación», tingué lloc el 
dia 3 de maig a la sala d’actes de l’edifici Guillem Cifre de Colonya. Va tenir 
molt bona acollida i hi assistiren 93 persones. 

o Curs Qui ens alimenta? Es va dur a terme els dies 20, 21 i 22 de novembre 
de 2018, de 17 a 20 hores. Aquest curs gratuït fou impartit per l'associació 
VSF-Justícia Alimentària. L’objectiu era educar, sensibilitzar i donar suport 
a la comunitat educativa per generar consciència crítica i promoure l'acció 
davant les conseqüències socials, econòmiques i ambientals que genera el 
model agroalimentari actual. A més de promoure un model alternatiu basat 
en els principis de la sobirania alimentària, amb perspectiva de gènere, que 
aposta per un món rural viu, prenent com a eix dinamitzador el centre 
escolar per implicar-hi la comunitat educativa. 

o Xerrada «Per una alimentació saludable i sostenible als espais 
públics». El dia 14 de febrer de 2019, a les 18 hores, es va dur a terme un 
col·loqui a l’edifici Ramon Llull del campus de la UIB, organitzat 
conjuntament amb l’associació VSF-Justícia Alimentària. L’objectiu 
d’aquesta sessió consistia a exposar diferents propostes del que poden fer i 
fan les administracions publiques per facilitar el canvi envers una 
alimentació més saludable i sostenible. El programa de l’acte fou el 
següent: 

https://justiciaalimentaria.org/
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- Projecte Campus Saludable i Sostenible de la Universitat de les Illes 
Balears, a càrrec d’Antoni Aguiló Pons, vicerector de Campus, 
Cooperació i Universitat Saludable. 

- Quins impactes té el nostre model alimentari? Podem alimentar el 
canvi des de les administracions?, a càrrec de Núria Llabrés, 
coordinadora de Justícia Alimentària Illes Balears. 

- Els menjadors escolars ecològics, a càrrec d’Onofre Fullana, 
d'APAEMA. 

 
 Infografia Aniversaris més Saludables 

 
Material gràfic que té com a objectiu oferir informació a tota la comunitat 
universitària i al públic en general sobre la celebració de festes d’aniversari més 
saludables i sostenibles per a infants. S’hi proposen diferents opcions de 
preparacions saludables i alguns ítems sobre què es pot fer per evitar la 
utilització de materials d’un sol ús i reduir els residus generats. Aquesta 
infografia ha tingut una gran repercussió a les xarxes socials, i un abast de 
7.283 a Facebook i 3.398 impressions a Twitter. 
 

 Campanya «Aquesta cafeteria es compromet a...» 
 
Amb l’objectiu d’informar totes les persones usuàries de les cafeteries del 
campus, dissenyarem cartells explicatius sobre els compromisos que s’han 
fixat els serveis de restauració. En aquests pòsters, hi apareixerà informació 
tant de les obligacions en matèria d’alimentació saludable i de sostenibilitat 
incloses al Plec de Prescripcions Tècniques (PPT), com d’algunes de les 
propostes recollides a l’oferta presentada per les empreses adjudicatàries. 
També inclouran un codi QR a través del qual es mostraran els documents del 
PPT i de l’oferta complets perquè els pugui consultar tothom. 
Per altra part, al costat d’aquests cartells es col·locarà una bústia de 
suggeriments perquè tothom pugui dir-hi la seva i així ens ajudi a millorar. 
 

 Projecte Practica l’alimentació S4 
 

Aquesta iniciativa pretenia que les persones estudiants de la Universitat que 
s’hi adherissin adoptassin uns hàbits alimentaris més saludables i sostenibles a 
través de diferents intervencions conductuals. Per això, es proposava que 
durant un mes seguissin una alimentació més saludable, sostenible, solidària i 
saborosa, és a dir, reduïda en carn i rica en gustosos plats vegetals, emprant 
especialment producte de proximitat, de comerç just i produït de manera 
responsable amb el medi i amb els criteris de benestar animal. Així mateix, es 
fa un seguiment sobre la manera com els canvis adoptats durant aquestes 
quatre setmanes han influït sobre els hàbits de les persones participants i 
sobre els de les persones del seu voltant. 
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 Facilitar el consum de fruita 

 
Al llarg d’aquest curs acadèmic s’ha mantingut la iniciativa de facilitar el 
consum de fruita. Per això, s’ha proporcionat fruita gratuïta per a diferents 
esdeveniments, proves o projectes, com ara la PBAU, jornades de psicologia, 
presentació del programa de MENTORiment, jornades de dinamització de 
l’alumnat d’Erasmus, per a la Setmana Saludable i Sostenible, per al Dia de les 
Universitats Saludables, així com per a activitats relacionades amb altres 
centres educatius, com la bicicletada de l’IES Josep Maria Llompart i les 
diferents activitats amb alumnat de primària i secundària de Seràs UIB. Així, 
s’han repartit, en total, 1.046 kg de fruita, que s’han posat a l’abast de 5.608 
persones. 

 
A més, cal destacar l’impuls que vàrem donar a la iniciativa d’oferir fruita a les 
consergeries dels edificis Mateu Orfila i Rotger i Anselm Turmeda. Aquest 
programa, ja consolidat, consisteix a posar fruita setmanalment a disposició de 
la comunitat UIB. Així, per cada fruita que s’agafa, la persona pot dipositar un 
donatiu en una guardiola per poder autogestionar i garantir la continuïtat de la 
iniciativa. Gràcies al bon funcionament i col·laboració de la comunitat, es 
pretén implantar aquesta iniciativa a l’edifici Son Lledó el curs vinent. 
 
 

1.1.2. Activitat física   

 
A principi del curs acadèmic 2018-19, l’OUSIS va rebre una subvenció del Consell de 
Participació, Cultura i Esports, relacionada amb la promoció de l’activitat física i 
l’esport entre la comunitat universitària. Aquest fet ha facilitat la realització 
d’activitats relacionades amb l’activitat física, una de les línies temàtiques principals 
de l’oficina. Gràcies a aquest conveni es varen dur a terme diferents activitats, 
jornades i projectes relacionats amb la temàtica esmentada. 

Al mes de maig de 2019 es va tornar a firmar aquest conveni, amb el qual es duran a 
terme plans d’acció per incrementar el nivell d’activitat física i contribuir a la formació 
integral de la comunitat universitària, i millorar la salut i el benestar comú.  

 
 Jornada Dona i Esport 

 
El 20 d’octubre de 2018 es va dur a terme aquesta jornada, organitzada per 
l’OUSIS a les instal·lacions esportives de la Universitat amb la col·laboració de 
Campusesport.  
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La jornada va tenir com a objectiu reflexionar i reivindicar la posició que ocupa 
la dona en el món de l’esport, així com també conscienciar i donar visibilitat 
als problemes vinculats a les desigualtats de gènere que encara existeixen en el 
món de l’esport.  

La jornada esportiva va començar a primera hora del matí i la varen inaugurar 
una sèrie d’exhibicions, algunes de les quals varen ser participatives, 
representades per diferents clubs i entitats amb oferta i demanda esportiva 
femenina, com varen ser Shamrock Rugbi, el club esportiu Vinyes i Ultimate 
Mallorca.  

L’esdeveniment va acabar amb una taula rodona en la qual varen coincidir 
dones esportistes d’elit de la nostra comunitat, que varen exposar les seves 
experiències, punts de vista i inquietuds relacionats amb la temàtica de gènere 
i esport. A les jornades hi varen assistir 64 persones.  

 Taller d’esport alternatiu Ultimate Frisbe  
 
L'activitat va ser organitzada per l’oficina de l’OUSIS i dirigida pel club esportiu 
Ultimate Mallorca. Es va dur a terme els dies 13, 20 i 27 de novembre de 2018 
a les instal·lacions esportives de la Universitat. 
 
L’objectiu principal d’aquest taller va ser promoure la pràctica esportiva 
alternativa i inclusiva donant a conèixer un nou esport, i oferir els recursos 
didàctics recreatius d’aquesta modalitat esportiva en concret.  
 
Hi varen participar 18 membres de la comunitat universitària, la majoria dels 
quals eren alumnes. La inscripció era limitada a un màxim de 20 persones i 
l’activitat va ser gratuïta.   
 

 Projecte equip de rugbi femení UIB 
 
Aquesta activitat ha estat organitzada pel Vicerectorat de Campus, Cooperació 
i Universitat Saludable, i dirigida pel club esportiu Shamrock Rugbi.  
 
L’objectiu principal de l’activitat és promocionar l’esport femení entre la 
comunitat universitària i el rugbi com a activitat esportiva. Per aconseguir-ho 
s’ha creat un petit grup d’entrenament, que fa dues sessions setmanals, des 
del 15 de gener fins al 13 de juny de 2019, amb la intenció de participar en els 
campionats universitaris d’àmbit estatal (CEU). 
 
La participació en l’equip ha estat de 27 alumnes inscrites i les activitats 
internes dutes a terme han estat les següents:  
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 Presentació de l’equip i lliurament de la indumentària oficial  

 
Alguns dies previs al campionat, es va fer un acte inaugural per lliurar la 
indumentària oficial a l’equip i es va presentar als mitjans de 
comunicació. L’acte tingué lloc a les instal·lacions esportives de la 
Universitat.  
 

 Partits amistosos 
 
S’han disputat dos partits amistosos contra altres clubs amb l’objectiu 
de posar en pràctica el que s’ha après i com a preparació del CEU.  
 

 Participació al Campionat Universitari Interautonòmic (CUIA) 
 
Per primera vegada a la Universitat, l’OUSIS ha pogut presentar un 
esport d’equip als campionats universitaris estatals. En aquesta 
competició prèvia hi varen participar les comunitats autònomes 
d’Aragó, Illes Balears, Múrcia i el País Basc. Aquest campionat es va 
disputar els dies 20 i 21 de maig de 2019 i hi havia en joc l’accés als 
CEU.   
 

 Participació als CEU 
 
El campionat tingué lloc del 2 març al 12 d’abril de 2019 i l’organitzà la 
Comunitat Valenciana. 
L’oficina de la UIB de Campus Saludable i Sostenible va permetre que hi 
hagués més participants que mai, un total de 37 alumnes esportistes, els quals 
varen aconseguir 10 medalles: 4 d’or, 1 plata i 5 de bronze.  
 

 Acte de reconeixement als esportistes participants als CEU  
 
Aquest acte es va dur a terme el 12 de maig de 2019, i es varen convocar els 
esportistes amb l’objectiu de reconèixer institucionalment els seus èxits i 
també per presentar les medalles aconseguides juntament amb els 
responsables de l’organització d’aquesta participació.  

 
 Microespais esportius 

 
En el marc del projecte Campus Saludable i Sostenible hem reeditat la 
iniciativa d’habilitar més espais per practicar-hi exercici físic, així com també 
de proveir tres edificis, repartits estratègicament, de material perquè tota la 
comunitat universitària hi pugui dur a terme activitats a l’aire lliure i de caire 
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esportiu. Aquest projecte arrencà el dia 3 de maig i a final del mes havia tingut 
68 participants.   

 
 Bicicletada IES Josep Maria Llompart 

 
El 17 d’abril de 2019 tingué lloc aquesta activitat, organitzada per la comissió 
ambiental de l’IES Josep Maria Llompart en col·laboració amb l’oficina de 
l’OUSIS. 
La bicicletada va anar des de l’IES fins al campus universitari i després tornà a 
rere. Al campus, els alumnes i professors de l’IES varen ser rebuts amb fruita, 
aigua i material esportiu. La jornada va durar de les 10:30 fins a les 12:30 hores 
del migdia i tingué 160 participants.  
 

 IV Cursa Solidària per la Donació de Sang 
 
Aquesta activitat tingué lloc el 7 d'octubre de 2018 al campus de la UIB i hi 
col·laborà la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. L’objectiu era 
donar visibilitat a una necessitat constant de transmetre el missatge que la 
donació de sang és una cursa de fons. Hi varen participar 705 persones, entre 
nens i adults.  

 
 Cursa popular solidària We are Ready 

 
La UIB va organitzar la primera cursa popular solidària WE ARE READY, en 
col·laboració amb El Corte Inglés. Va tenir lloc el 18 de novembre de 2018 a les 
a les instal·lacions esportives de la Universitat. 

El recorregut es va dividir en dos trams. Un va constar de la distància oficial de 
la cursa, 7 km, i hi participaren 143 corredors adults; l’altre va ser el recorregut 
infantil, de 500 m.  

En acabar la cursa es va fer una classe d’exhibició de zumba, organitzada per 
Campusesport, i es varen repartir els premis als guanyadors, tant de la 
categoria d’universitaris com de la de participants externs.  

1.1.3. Prevenció d’addiccions  

Les accions següents s’han dut a terme en el marc del conveni de col·laboració 
entre la UIB i la Direcció General de Salut Pública.  
De forma més concreta, dins de la Conselleria de Salut aquesta acció 
s'emmarca en el Pla d'addiccions i drogodependències de les Illes Balears 
(PADIB), constituint un Servei d'organització i dinamització d'actuacions 
informatives i formatives dirigides a estudiants universitaris sobre conductes 
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additives i els riscos associats per al desenvolupament del programa 
"prevenció de les addiccions en l'entorn universitari de la UIB". 
 
 

 «Si ho tens clar, tria!» 
 
«Si ho tens clar, tria!» és un projecte de formació i prevenció d'addiccions en 
l’àmbit universitari de l’Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible de la UIB i 
el Pla d'addiccions i drogodependències de les Illes Balears (PADIB) de la 
Conselleria de Salut. L’objectiu principal és promoure la presa de decisions 
informada per prevenir les addiciones en l’àmbit universitari. 
Els alumnes que assistissin a tot el curs podien obtenir 2 crèdits ECTS. 28 
alumnes s’hi varen inscriure, però només 15 varen fer-lo complet (12 dones i 2 
homes). L’edat mitjana de l’alumnat va ser de 22 anys, i el 80,8 per cent va ser 
alumnat de grau i la resta, de màster. El 69,2 per cent varen ser alumnes de 
Psicologia i un 15,4 per cent, de Pedagogia. 
Formació: substàncies, TIC, sexualitat, jocs d’atzar, i salut i presa de decisions. 

            Campanyes i activitats preventives: 
o I tu, a què estàs connectat/ada? L'objectiu és motivar la reflexió 

en l'alumnat universitari a través de preguntes, així com el canvi 
d'actituds mitjançant la proposta d'alguns reptes. 

                            Participants: 16 persones d’una mitjana de 23 anys. 
o TIC-TOC, TIC-TOC: saps a què dediques el temps? L'objectiu és 

motivar la reflexió entre l'alumnat universitari per mitjà d'un 
acte registre molt gràfic per valorar l'ús que fa de les TIC, així 
com motivar al canvi d'actituds mitjançant la proposta d'alguns 
reptes. 

                                       Participants: 30 persones d’una mitjana de 20,5 anys. 
o Ingesta de begudes alcohòliques. L'objectiu és motivar la 

reflexió en l'alumnat universitari per mitjà d'una entrevista 
sobre el nivell d'ingesta de begudes alcohòliques, per així poder 
determinar si en fa un consum de risc. 

                            Participants: 43 persones d’una mitjana de 20 anys. 
o Què saps de la coca? L'activitat consisteix a realitzar un joc de 

quatre preguntes entorn de les quals s'ofereix informació 
preventiva sobre la cocaïna. 

                                        Participants: 59 persones d’entre 18 i 45 anys. 
o Vols deixar de fumar. L'activitat consisteix a fer una activitat 

preventiva, dinamitzada a través de diverses metodologies: 
quadre comparatiu de «beneficis de fumar» i «conseqüències 
de fumar», dinàmica de «mites i realitats sobre fumar», i 
dotació de materials amb recursos per a la deshabituació 
tabàquica. 

Participants: 119 fumadors i 60 no fumadors (d’una mitjana de 21 anys). 
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o Mites i realitats sobre els jocs d’atzar. L'activitat consisteix en 
una activitat preventiva dinamitzada a través d'un joc del format 
memory, en el qual es desmitifiquen idees errònies associades al 
joc d'atzar que contribueixen a aquestes conductes addictives.  

                      Participants: 32 persones d’una mitjana de 26 anys. 
o Trivial Sex. L'activitat consisteix en un «Trívial», durant el qual 

es donen missatges informatius i preventius. A més, es 
proporcionen preservatius interns i externs a les persones 
participants. 

                            Participants: 25 persones d’una mitjana de 20 anys. 
o Campanya a través d’Instagram «Mites i realitats sobre el 

tabac». Cada dia es fan dues publicacions amb un missatge 
específic relacionat amb el tabac. Durant el matí, es planteja 
una idea i el públic ha de respondre si creu que és mite o 
realitat. En acabar el dia, se’n publica la resposta veritable i una 
explicació. A més, en aquesta iniciativa es va convocar el I 
concurs d'imatge amb eslògan a Instagram per a la prevenció de 
l'addicció al tabac (maig de 2019), en relació amb el consum de 
tabac i la prevenció d’addiccions. L’objectiu és visibilitzar els 
beneficis interpersonals i socials de la deshabituació tabàquica i 
de la prevenció de l'addicció al tabac. El concurs es declara 
desert per la baixa participació i la inadequació de les imatges 
presentades al concurs. 

 
 Programa Tria Triar 

 
Aquesta formació pretén que siguin els propis estudiants els difussors de la 
informació i del missatge preventiu. 

22 estudiants (17 dones i 5 homes) hi varen participar. 

Aquesta formació constava dels continguts següents: 

1. Addiccions a substàncies químiques 
2. Sexualitat 
3. Addiccions no químiques 

 
Una vegada formats, varen muntar diverses taules informatives: 

a) T’agrada el sexe? (11 de desembre de 2018) 
L’objectiu d’aquesta activitat va ser difondre informació relacionada amb 
les pràctiques sexuals i la prevenció dels riscos associats. 
Participació: 120 persones 
 

b) Sexualitat i diversitat sexual (15 de desembre de 2018) 



www.uib.cat 

 

 

Amb l’objectiu era respondre a les motivacions de les persones agents de 
salut que participaren en el curs Tria Triar, amb aquesta activitat es pretén 
estimular el jovent que estudia a la UIB a debatre sobre sexualitat i 
diversitat sexual a través de diferents dinàmiques. 
Participació: 150 persones 
 

c) Te la jugues? (18 de desembre de 2018) 
Es va difondre informació relacionada amb els jocs d’apostes en línia i 
presencials. 
Participació: 59 persones 
 

d) Una partideta? (19 de desembre de 2018) 
S’oferí informació relacionada amb els videojocs i la repercussió que tenen 
entre el jovent. 
Participació: 83 persones 

 
 Projecte pilot Tu Punto  

 
Tu Punto és un programa adreçat als estudiants universitaris en què se’ls 
informa dels riscos derivats del consum de substàncies estupefaents. Aquest 
programa pertany a l’associació Promoción y Desarrollo Social (PDS) i és 
finançat per la Delegació del Govern per al Pla nacional sobre drogues 
(Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social); a més, compta amb la 
col·laboració de la Generalitat de Catalunya, la Junta de Castella i Lleó, 
l’Associació Espanyola d’Estudi en Drogodependències i l’Associació Alborada.   
Aquest darrer any s’ha treballant en una nova acció conjunta en el marc de la 
seva activitat Tu Punto de Mira. Per promocionar la participació en aquesta 
proposta anual de creació de clipmetratges, s’ha inclòs, per al curs acadèmic 
2019-20, una activitat presencial a dues assignatures del grau de Turisme i del 
grau de Fisioteràpia. Aquesta activitat consisteix en una formació, per part dels 
membres de Tu Punto, als alumnes de les assignatures esmentades, sobre 
conductes addictives i el seu maneig entre iguals. 
Amb aquesta formació es pretén que els alumnes participin més activament en 
la creació de material audiovisual per sensibilitzar en la prevenció d’accions. 
Per al pròxim curs acadèmic s’ha establert que tots els alumnes que participin 
en la creació de clipmetratges i participin al IX Concurs universitari de 
clipmetratges Drogues: el teu punt de mira, optaran a un premi especial de la 
Universitat de les Illes Balears, a més del premi que s’atorga en la convocatòria 
estatal. 
 
 
 
 

 Curs semipresencial El teu Punt 
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La Fundació Promoció i Desenvolupament Social (PDS) va impartir un curs 
semipresencial de 25 hores i amb reconeixement d’1 crèdit ECTS per a tot 
l’alumnat, excepte els dels estudis dels graus de Biologia, Química, Bioquímica 
i Física.  
 
El curs constava de 7,5 hores presencials, durant les quals es donava 
informació sobre les conductes addictives, epidemiologia, classificació i 
descripció de les substàncies, reducció dels riscs i danys associats al consum, i 
prevenció de les drogodependències (prevenció entre iguals). A més, es varen 
oferir recomanacions per a l’organització de festes universitàries i els criteris 
per crear un clipmetratge.  
 
I, per altra banda, 17,5 hores no presencials es dedicaran a muntar el 
clipmetratge que l'alumnat pot presentar al VIII concurs Drogues: el teu punt 
de mira. 
 
Es va dur a terme els dies 13 i 14 de març, de 16 a 19.45 hores, a l'aula AB21 de 
l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos.  
 
Al taller es varen inscriure 16 persones i n’hi varen assistir 10 (4 homes i 6 
dones), i tenien edats compreses entre els 18 i 21 anys. La vinculació amb la 
UIB de tots els participants va ser la d’alumnat. 
 
 

1.1.4. Salut emocional 

 Curs bàsic de 5 setmanes d'atenció plena (CB5S) 
 
Projecte futur que consisteix en un curs de 5 sessions adreça a qualsevol 
persona de més de 18 anys que vulgui desenvolupar l'atenció d'una manera 
més plena. Això els ajudarà a viure una vida més equilibrada, prendre decisions 
més conscients i menys impulsives, i millorar la regulació emocional. 

 

1.1.5. Educació afectivosexual  

 
 Col·laboració amb PalmaJove 

o Aquesta col·laboració s’ha centrat en la difusió d'informació sobre salut 
sexual per part de Sexconsulta i en l'organització per al lliurament del 
set de supervivència sexual gratuït (preservatius i lubricants) per Nadal 
(el 11 de desembre) i primavera (el 19 de maig) . En aquesta activitat es 
varen repartir sets a un total de 97 homes i 128 dones. 
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o Consulta sobre sexualitat al Punt d’Atenció a la Comunitat Universitària 
(PACU). 

 
1.1.6. Prevenció del VIH/sida 

 
 Ratificació de l'Acord marc de col·laboració entre la UIB i l'Associació de Lluita 

Antisida de les Illes Balears (ALAS) 
 
       En aquest acord es varen determinar les accions que durien a terme les 
parts signants durant el curs acadèmic 2018-19. Serien aquestes: 

o Consulta sobre VIH al Punt d’Atenció a la Comunitat 
Universitària (PACU) 

o Oferta de tallers sobre VIH als estudiants de la UIB en sessions 
de dues hores de durada. Aquest curs s’han realitzat dos tallers 
al grau d’Infermeria. 

o Realització de proves ràpides per detectar casos de VIH durant 
la VI Setmana Saludable i Sostenible de la UIB. Es varen 
practicar 78 proves ràpides. 

o Activitat Trepitja l’estigma, de Taula per la Sida. Activitat que no 
es va poder dur a terme completament pel mal temps i que es 
tornarà a fer el setembre del curs vinent. Es tracta de fer 
pintades als passos de vianants del campus de Palma amb els 
lemes: «El que mata és la discriminació, no el VIH» i «El VIH no 
discrimina. I si et toca a tu?». 

 
1.1.7. Prevenció del càncer  

 Campanya de prevenció solar 
 
El 22 de maig, a l'exterior de l'edifici Mateu Orfila, es va informar, de manera 
conjunta entre l'Associació Espanyola contra el Càncer (AECC), el Col·legi de 
Farmacèutics de les Illes Balears i els laboratoris dermatològics Avène, sobre 
els efectes del sol a la pell. Feren diagnòstics de pell a les persones 
interessades i informaren sobre la protecció correcta per a cada cas. Acudiren a 
la taula informativa 79 persones, que reberen assessorament i mostres 
gratuïtes de protectors solars. 

 Difusió del butlletí mensual «Tu salud es lo primero» 
 
Aquesta informació va destinada a conscienciar sobre diferents temes d'interès 
relacionats amb la prevenció de contraure càncer. S'han redactat 7 notícies 
sobre aquesta qüestió, que han tingut un impacte de 4.660 impressions a les 
xarxes socials. 
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<https://www.aecc.es/es/tu-salud-es-lo-primero/ultimo> 
 

 III Convocatòria dels Premis balears contra el càncer per a treballs de fi de grau 
o de màster de la UIB 
 
Aquesta convocatòria té l’objectiu d’informar i de conscienciar sobre la 
malaltia (promoció de la salut, prevenció primària i secundària), donar suport 
al malalt i a la família i acompanyar-los (atenció social, atenció psicològica, 
orientació sanitària, rehabilitació i fisioteràpia...) i fomentar la recerca 
oncològica. Hi havia dues categories: una que premiava el treball sobre 
atenció, promoció de la salut i prevenció des de la perspectiva biopsicosocial, i 
l’altra, el treball de ciències bàsiques. Per a cada categoria es varen atorgar dos 
premis. Un primer premi amb una dotació econòmica de 1.000 euros i un 
diploma acreditatiu emès per la UIB i l'AECC, i un accèssit amb un diploma 
acreditatiu. 
 

 Curs de nutrició oncològica 
 
A aquest taller, que va tenir lloc el 25 de setembre a l'Escola d'Hoteleria de les 
Illes Balears, hi varen assistir 53 persones. La formació tingué dues parts. La 
primera constà de tres conferències: «Alimentació i càncer», a càrrec del 
doctor Javier Cortés, president de l'AECC Balears; «Importància de la salut en 
la comunitat universitària», a càrrec del doctor Antoni Aguiló, vicerector de 
Campus, Cooperació i Universitat Saludable, i «Desmuntant mites sobre 
l'alimentació del pacient oncològic», a càrrec de Lara Prohens, dietista 
nutricionista del Col·legi Oficial de Dietistes Nutricionistes de les Illes Balears. 
La segona part va constar d’una demostració de cuina en directe orientada a la 
temàtica. 

 

1.1.8. Foment de les donacions de sang 

En el marc del conveni de col·laboració entre la Fundació Banc de Sang i Teixits 
de les Illes Balears (BSTIB) i la UIB, s'han fet les accions següents: 
 

 Repte 500: a la UIB portam la solidaritat a la sang 
 
Aquest repte es va emmarcar en la V Setmana Saludable i Sostenible. En 
aquesta campanya especial de donació de sang, es va duplicar la participació 
respecte de l'última campanya d'octubre de 2017 (321 persones) i hi varen 
prendre part 639 persones. 
En aquesta campanya, que va durar cinc dies, 416 persones varen donar sang. 
Una de les dades més espectaculars és que més de la meitat de les persones 

https://www.aecc.es/es/tu-salud-es-lo-primero/ultimo
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que donaren ho varen fer per primera vegada aquesta campanya i varen ser 
230, enfront de les 101 de la darrera edició. 
 

 Repte de donacions #Repte5000 
 
Aquest repte va estar coordinat per la Universitat de les Illes Balears, com a 
universitat que presideix la Xarxa Espanyola d'Universitats Saludables (REUS) i 
la FBSTIB. 

El repte va tenir com a objectiu aconseguir 5.000 donacions entre les 
universitats pertanyents a la xarxa. Amb aquesta campanya de donació en 
xarxa, en la qual varen participar 3.000 persones de 25 universitats, es varen 
aconseguir 2.531 donacions, i destaca que el 29% varen ser de donants nous, 
de manera que s’acomplí un dels objectius de la campanya. 

Aquesta iniciativa ha guanyat el premi a la millor iniciativa de promoció de la 
donació, en la categoria nacional. El premi va ser triat mitjançant votació pels 
membres de la Societat Espanyola de Transfusió Sanguínia i Teràpia Cel·lular 
(SETS), durant el 30è Congrés de Medicina Transfusional, que tingué lloc del 6 
al 8 de juny a Madrid. 

És important destacar que aquest curs acadèmic s'ha tornat a batre el rècord de 
donacions de sang a la UIB, amb una participació de 1.205 persones, 873 
donacions i 319 donants nous. 

 

1.1.9. Col·laboració amb Xarxes Saludables 

 
o Xarxa Espanyola d'Universitats Saludables (REUS) 

 
La UIB, com a universitat que presideix la xarxa, així com la coordinació del 
Grup de Treball d’Universitats Saludables de la CRUE-Sostenibilitat, ha 
coordinat les accions següents: 
 
IV edició del Dia de les Universitats Saludables  
 
El 4 d'octubre de 2018 va commemorar aquest dia en el context de la Xarxa 
Espanyola d'Universitats Saludables (REUS) i disposà, a la consergeria de cada 
edifici del campus i de les seus universitàries, caixes de fruita de temporada. A 
més, va organitzar el II Repte de la Fruita, en què les persones participants 
havien de penjar a la xarxa social Twitter una fotografia d’una peça de fruita i 
aconseguir el màxim nombre de repiulades i de m’agrades. El premi era la 
inscripció al I Congrés d'Universitats Promotores de Salut. Models i entorns 
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per capacitar i transferir en salut, que tingué lloc els dies 7, 8 i 9 de novembre 
de 2018 a la UIB, així com entrar en el sorteig d’una bicicleta. 
 
Repte de donacions #Repte5000 
 
Repte de donació de sang l'objectiu del qual va ser aconseguir 5.000 
donacions entre les universitats pertanyents a la Xarxa Espanyola 
d'Universitats Saludables (REUS). Aquesta acció ha estat descrita a l'apartat 
anterior. 
 
Receptari de plats saludables i de temporada 
 
Recollida i elaboració dels receptaris saludables i de temporada de les 
universitats pertanyents a la Xarxa Espanyola d’Universitats Saludables (REUS). 
En aquest projecte hi han participat 24 universitats i entre totes, des de l’any 
2016, han publicat: 29 receptes de primavera, 56 receptes d'estiu, 47 receptes 
de tardor i 48 receptes d'hivern. 
 
I Congrés d'Universitats Promotores de Salut. Models i entorns per capacitar i 
transferir en salut 
 
Organització del I Congrés d'Universitats Promotores de Salut. Models i 
entorns per capacitar i transferir en Salut. A aquest congrés hi varen assistir 
167 persones, de les quals 31 hi varen participar de manera virtual des del Perú, 
Brasil, Colòmbia, Mèxic, França, l’Argentina i Espanya. A més, s’hi varen 
presentar 39 comunicacions i 89 pòsters centrats en 14 temàtiques.  
 
Acord marc de col·laboració entre la Fundació Mapfre i la Xarxa Espanyola 
d'Universitats Saludables (REUS) 
 
Gràcies a l’Acord marc de col·laboració entre la Fundació Mapfre i la Xarxa 
Espanyola d'Universitats Saludables (REUS) s’han dut a terme les activitats 
següents: 
 
Taller sobre el maneig de l’estrès de la Fundació Mapfre 
 
La Fundació MAPFRE va impartir un taller per aprendre a reconèixer les 
situacions que solen generar més estrès i les respostes que provoca en el 
nostre cos. També es pretenia proporcionar eines senzilles i eficaces per 
manejar l’estrès i l’autocontrol emocional. 
Es va dur a terme el dilluns, 17 de desembre de 2018, de les 16 a les 17 hores, a 
l’aula A16 de l'edifici Guillem Cifre de Colonya.  
Varen assistir al taller sis persones de les nou que inicialment s’hi havien 
inscrit. D’aquestes, quatre eren dones i dues eren homes, i tenien una edat 
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compresa entre els 20 i els 68 anys. La vinculació amb la UIB de la majoria 
d’elles (4 persones) era de PAS. 
 
Taller SOS Respira 
 
La Fundació MAPFRE va impartir un curs pràctic de reanimació 
cardiopulmonar (RCP) i de maniobra de Heimlich, emmarcada en la campanya 
SOS Respira. El curs durà una hora i constà d’una petita introducció per 
després passar a la pràctica amb els maniquins.  
Es va dur a terme en dues dates: 7 de novembre de 2018, de 17 a 18 hores, i 8 
de novembre de 2018, de 10 a 11 hores. 
Al taller s’hi varen inscriure 19 persones. N’hi varen assistir 12 en el torn del 
matí (7 homes i 5 dones) i 7 en el de l’horabaixa (6 dones i 1 home). L’edat 
dels assistents estava compresa entre els 21 i els 63 anys, i la vinculació amb la 
UIB de la majoria (7 persones) era de PAS. 
 
Recepció de materials sobre el foment de l'activitat física 
 
Els materials varen incloure 500 estovalles per als menjadors universitaris, 750 
fullets informatius i 100 cartells que s'han distribuït pels edificis del campus. 
 
Repte Fundació Mapfre 
 
La Xarxa Espanyola d’Universitats Saludables (REUS), amb l’ajuda de la 
Fundació Mapfre i l’empresa Sportnet, va organitzar, el novembre de 2018, un 
repte en el qual la Universitat de les Illes Balears va participar entre les 17 
universitats presents. El repte d’activitat física tenia un objectiu conjunt: fer la 
volta al món entre totes les universitats participants promovent els hàbits 
saludables entre la comunitat universitària. Entre totes les participants es 
varen aconseguir sumar 63.518,73 km i assolir l’objectiu marcat de fer la volta 
al món. Les persones participants han pogut sumar els quilòmetres que 
anaven recorrent en les modalitats de córrer, caminar, anar en bicicleta i 
activitat diària. 
 
 
o Xarxa Iberoamericana d’Universitats Promotores de Salut (RIUPS) 
 
Adhesió de la UIB a la Xarxa Iberoamericana d’Universitats Promotores de 
Salut (RIUPS). 
 
 
 
       Butlletí RIUPS 
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Elaborar i enviar accions dutes a terme des de l'Oficina d'Universitat Saludable 
i Sostenible per configurar el butlletí trimestral de la xarxa. 
 

IX Congreso Iberomaericano de Universidades Promotoras de la Salud: 
concertación política, social y universitaria por la salud y la equidad 

 
Assistència i participació al IX Congreso Iberomaericano de Universidades 
Promotoras de la Salud: concertación política, social y universitaria por la salud 
y la equidad, el maig de 2019. En aquest congrés s'han presentat 6 pòsters i 3 
comunicacions orals, relatius al treball realitzat des de la UIB en promoció de 
la salut i la sostenibilitat. 
A més, el pòster titulat Plan de Movilidad Sostenible en la Universitat de les Illes 
Balears va obtenir el primer premi en l'eix temàtic: «Resposta universitària als 
reptes que imposen els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)». 
 
 

o Xarxa Vives d’Universitats  
 
Participació en l'elaboració d'un model d'universitat saludable i sostenible 
perquè les universitats vinculades puguin posicionar-se i avaluar el seu treball 
en aquest àmbit.  

 
Aquest model ha estat creat entre quinze universitats conjuntament amb una 
empresa especialitzada en l'elaboració de plans estratègics. El resultat és un 
marc estratègic comú, amb objectius i estratègies d'avanç envers una 
universitat més saludable i sostenible. 

A més d'aquest model, s'han obtingut pautes per a l’autoavaluació del progrés 
de cada universitat envers una universitat més saludable i sostenible; una 
proposta d'indicadors de seguiment del model, perquè les universitats puguin 
establir el seu propi sistema de mesura; i bones pràctiques identificades en les 
universitats de la Xarxa Vives incloses en els programes d'universitat saludable 
i sostenible. 

A aquesta acció s'hi han adherit les universitats següents: Universitat Abat 
Oliba CEU, Universitat d'Alacant, Universitat Autònoma de Barcelona, 
Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat Jaume I, 
Universitat de Lleida, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat 
Politècnica de València, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC), Universitat Rovira i Virgili, Universitat de València, 
Universitat de Vic i Universitat de les Illes Balears. 

1.2. Campus sostenible 
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1.2.1.  Horts ecològics UIB  
 
El curs 2018-19 s’ha continuat el desenvolupament del projecte Horts Ecològics UIB 
en coordinació amb el programa Sembrant Salut de Creu Roja, que ja va començar 
l’any 2013. Aquest curs, per donar sortida a la llista d’espera existent, s’ha instaurat un 
sistema per compartir les parcel·les entre les persones que ja en tenien una i les 
nouvingudes. Així, les dades de participació serien els següents: 10 membres del PAS, 
12 membres del PDI i 7 membres de l’alumnat que han estat beneficiaris directes de 
les parcel·les.  
Les activitats dutes a terme als horts ecològics durant aquest curs han estat des de la 
gestió dels canvis de titularitat de les parcel·les, les revisions periòdiques que s’hi fan, 
fins a gestions en relació amb els recursos que es necessiten per treure’n rendiment, 
com ara arreglar-ne el sistema de reg, esbrossar-ne les males herbes, etc.  
Per altra banda, des del mes de febrer s’ha revitalitzat el programa amb activitats 
noves en format de taller (per exemple, el taller de llavors) i la instauració de les 
Jornades Hortolanes, una trobada que es duu a terme el darrer divendres de cada mes 
per posar en comú qüestions relatives al funcionament dels horts.  
 

 Taller de llavors 
 

El dissabte 6 d'abril de 2019, de 10 a 13 h, es va fer el Taller de llavors i planter, amb la 
col·laboració de l’Associació de Varietats Locals de Mallorca. La finalitat del taller era 
conèixer com es poden conservar diferents llavors i com es fa el planter per a la nova 
temporada d'estiu, en relació amb una explicació de les llavors recuperades d’origen 
local, les característiques i els usos tradicionals. El taller va comptar amb 25 
assistents, tant de Creu Roja com de la UIB. Quant a la distribució per sexe, varen ser 
7 dones i 18 homes. 
 
1.2.2. Accions per a un campus sostenible    
 
Durant el curs acadèmic 2018-19, l’OUSIS ha promocionat la integració de la 
sostenibilitat en les diferents línies estratègiques universitàries, tant acadèmiques com 
organitzatives i estructurals. Amb aquesta finalitat, ha dut a terme les tasques 
següents:  
 

 Campanya «Digitalització sostenible» 
La campanya «Digitalització sostenible» va ser una iniciativa de la Fundació 
Ecotic en col·laboració amb el banc Imagine per a la promoció del reciclatge 
d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE). Amb aquesta finalitat es va 
promocionar la col·locació d’un estand informatiu durant dues setmanes (del 
20 al 31 de maig) a 11 universitats espanyoles, una de les quals va ser la UIB, 
que comptava amb un petit contenidor per a la recollida de RAEE entre la 
comunitat universitària. La campanya va informar un total de 185 persones 
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sobre aquest sistema de recollida i varen dipositar residus 27 persones, que 
deixaren 55 RAEE. 

 
 Assistència a reunions periòdiques amb diferents organismes  

 
Per mantenir les tasques pròpies de l’oficina en algunes de les seves línies 
estratègiques en matèria de sostenibilitat, l’OUSIS participa en reunions 
informatives i d’assessorament amb diferents organismes, concretament en la 
Mesa de Residus del Consell de Mallorca, del Consell Assessor de l’Energia del 
Govern de les Illes Balears i, enguany, com a novetat, també ha participat 
activament amb el Grup de Treball de Contractació Socialment Responsable 
del Consell de Mallorca.  
 

 Coordinació amb les empreses públiques EMT i SFM 
 
L’OUSIS han portat a terme diferents gestions de coordinació amb les 
empreses de transport públic d’autobusos (EMT) i de metro (SFM) per a la 
gestió dels canvis puntuals d’itineraris, horaris i freqüències, així com per a la 
notificació de qualsevol incidència al respecte que arriba al correu institucional. 

 
 Assessorament en matèria de sostenibilitat en l’elaboració dels plecs de 

preinscripcions tècniques i avaluacions periòdiques 
 
L’OUSIS ha treballat de manera col·laborativa amb el Servei de Patrimoni, 
Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica en la revisió d’alguns dels plecs 
de prescripcions tècniques dels concursos, com, per exemple, el de jardineria o 
el de subministrament de paper i tòner. 
 
Pel que fa a les contractes amb les cafeteries, ha fet les avaluacions periòdiques 
de compliment, en matèria de sostenibilitat, dels serveis de cafeteries d’acord 
amb les ofertes presentades.  
 

 Campanya d’Ecovidrio #ReciclaVidrioPorEllas 
A proposta d’aquesta entitat, l’OUSIS va emprenere una campanya per a la 
recuperació del vidre. L’octubre de 2018 es col·locaren dos contenidors de 
color de rosa a la zona comercial del campus de la UIB per dipositar-hi residus 
de vidre amb a la finalitat de recaptar fons per a la lluita contra el càncer de 
mama. Per cada quilogram de vidre, es donava 1 euro per a la campanya.  
 

 Programa per l’ús compartit del cotxe Fes Edit 
En començar el curs 2018-19, també arrencà el programa per a l’ús compartit 
del cotxe Fes Edit, alhora que es commemorà la Setmana Europea de la 
Mobilitat. Les activitats d’aquest programa han estat basades en una 
campanya de difusió a través dels mitjans de comunicació i les xarxes socials 



www.uib.cat 

 

 

de l’OUSIS i de la UIB. Es muntaren també taules informatives als vestíbuls 
dels edificis del campus, a Mallorca. Així mateix, s’impartiren sessions 
formatives a la Facultat de Dret i Economia, Turisme, Educació i a la Escola 
Politècnica Superior. Per complementar aquesta campanya de comunicació, 
l’OUSIS edità informació sobre el programa, com ara fulletons i cartells 
específics. La campanya va culminar amb unes 3.700 persones de la comunitat 
universitària que reberen informació a través de les taules i sessions formatives 
a les aules, i 251 persones incrites al programa Fes Edit. 
 

 Projecte d’ambientalització de l’edifici Anselm Turmeda: programa EPS3 
El Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable ha promogut un 
pla d’acció per integrar estratègies de sostenibilitat ambiental a l’Escola 
Politècnica Superior (EPS). Es tracta d’un projecte pilot per integrar millores 
estructurals i de sensibilització paulatinament. Així, va néixer l’any 2019 el 
Programa EPS3, que, a partir d’una comissió d’ambientalització entre el PDI, 
PAS i alumnat de l’Escola Politècnica Superior, planteja estratègies per 
estalviar energia i aigua, millorar la recollida selectiva o la mobilitat sostenible, 
entre d’altres.  
 

 Projecte d’economia circular amb Tirme i Emaya 
Des del començament del curs acadèmic l’OUSIS ha mantingut reunions amb 
Tirme i amb Emaya per emprendre un projecte d’economia circular de la 
fracció orgànica que recull el servei de cafeteries del campus de la UIB a 
Mallorca. A l’espera de la concreció final del conveni de col·laboració, el 
projecte proposa diferents accions estructurals i de sensibilització per reduir el 
malbaratament alimentari i promoure el reciclatge de la matèria orgànica que 
es genera a la UIB.  
 

 Col·laboració amb altres entitats 
a) GOB 
Com cada curs acadèmic, a través de les xarxes socials de l’OUSIS es fa difusió 
de les activitats que duu a terme el GOB, concretament, els cicles de 
conferències El darrer dijous. 
b) Amics de la Terra Mallorca  
El curs acadèmic 2018-19 l’OUSIS ha treballat en col·laboració amb aquesta 
entitat ecologista mitjançant l’exhibició de dues exposicions: una sobre 
compostatge domèstic (Tancant el cicle naturalment) i una altra sobre la 
reducció del consum de carn (Stop ramaderia industrial). També ha ofert un 
taller de compostatge.   

 Taller de cuina solar  
L’OUSIS ha col·laborat en el taller de cuina solar, que tingué lloc el 17 d'octubre 
de 2018 a l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, emmarcat en l’International 
Conference on Solar Technologies & Hybrid Mini Grids to Improve Energy 
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Access, el primer congrés internacional centrat en les energies 
descentralitzades. 
 
 

1.3. Punt d'Atenció a la Comunitat Universitària (PACU)  

Consulta d'assessorament i resolució de dubtes de manera gratuïta durant tot 
el curs acadèmic 2018-2019 sobre temes relacionats amb: 
 

o VIH: d’aquesta consulta se n’encarrega l’Associació de Lluita Antisida de les 
Illes Balears (ALAS) i l’ofereix cada dilluns horabaixa. 

o Sexualitat: l’equip de Sexconsulta de Palmajove ha ofert tot aquest curs 
acadèmic consultes amb cita prèvia cada dimarts.  
Les consultes sobre sexualitat i VIH han atès més de 260 persones. 

o Ajuts socials: la Universitat Solidària de les Illes Balears (USIB), juntament amb 
Bartomeu Moreno, treballador social, han orientat les persones interessades en 
ajudes socials a la UIB. S’ha ofert el servei cada dimarts, dimecres dijous i 
divendres amb cita prèvia. Aquest servei ha atès més de 115 persones, totes del 
col·lectiu d’alumnat. 

o Assessorament psicològic: consulta oferta pel psicòleg Mateu Servera, del 
Servei Universitari d’Atenció Psicològica de la UIB (SUAP-UIB). El servei era els 
divendres d’aquest curs acadèmic i s’ha ampliat als dijous horabaixa a causa 
de la gran demanda que ha tingut. Aquest servei ha atès més de 20 persones. 

o Altes capacitats: el programa d’Atenció a les Altes Capacitats Intel·lectuals 
(PACIS) ha fet assessorament els dilluns i dimecres al matí. Aquest servei ha 
atès més de 175 persones. 

o Activitat física: el responsable de l’equip de l’OUSIS d’activitat física i esport 
dirigeix una consulta per avaluar l’estat i l’historial físic dels assistents, establir 
uns objectius mitjançant aquesta avaluació inicial i fer el seguiment del procés 
per corroborar la correcta consecució dels objectius. 

o Nutrició: s'informa sobre com s’ha de llegir correctament l'etiquetatge 
nutricional de diferents productes; es fan recomanacions generals per a una 
alimentació equilibrada; s’ajuda a identificar un menú saludable i s’informa 
sobre les característiques nutricionals de diferents tipus d'aliments. 
Les consultes sobre nutrició i activitat física han atès més de 30 persones. 
 
A més d'aquestes consultes, el pròxim curs està previst habilitar una consulta 
d'assessorament sobre addiccions a substàncies tòxiques i tecnològiques, i una 
altra per a l'assessorament bucodental, atesa pels alumnes en pràctiques del 
grau d’Odontologia de l’escola adscrita a la UIB, ADEMA. 
 
Aquest espai està obert a noves propostes de consultes. 
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<http://campus.uib.cat/Campus/PACU/> 

1.4. Activitats transversals de l’oficina 

1.4.1. Curs per a PAS: Com millorar la teva salut? 

Curs formatiu per al personal d'administració i serveis (PAS) de la UIB, amb 
una durada de 6 hores distribuïdes en 3 dies. Els temes abordats han estat: 
determinants de la nostra salut i introducció a l'antropologia alimentària, 
alimentació saludable i cuina saludable, control d'estrès i pensament positiu, i 
importància de l'activitat física. Aquest curs hi han participat 25 persones i, 
com que ha tingut molta demanda, s’ha obert una llista d'espera per a la 
pròxima edició. 
 

1.4.2. VI Setmana Saludable i Sostenible de la UIB 
 
Del 18 al 22 de març de 2019 es va desenvolupar la VI Setmana Saludable i Sostenible 
de la UIB amb la finalitat de promoure, entre la comunitat i el públic en general, un 
estil de vida més saludable i respectuós amb el medi ambient. Com cada any, va tenir 
una bona acollida i una participació aproximada de 2.050 persones. 
 
Entre el programa d’activitats, es varen muntar taules informatives de 36 entitats 
persones i empreses externes. També es va comptar amb la col·laboració de diferents 
col·lectius de la comunitat universitària, com la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia, la 
Facultat d’Educació (alumnat del grau d’Educació Primària, menció d’Educació Física), 
que varen fer valoracions antropomètriques i de salut, i l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament i Solidaritat. Promocionaren els programes de cooperació al 
desenvolupament i voluntariat, l’Associació de Lluita Antisida de les Illes Balears 
(ALAS) va fer proves ràpides (73) de VIH, i el Mercat Ecològic va organitzar una 
degustació de productes locals. Així mateix, a les cafeteries del campus han servit 385 
berenars saludables, i a les consergeries del campus i a les seus de Menorca i d’Eivissa 
s’ha posat a disposició de la comunitat universitària fruita fresca. Per altra banda, 
CampusEsport va mantenir les instal·lacions esportives obertes durant tota la 
setmana. 
 
Una altra de les activitats que va tenir més acollida varen ser els tallers, organitzats 
l’horabaixa majoritàriament. Les temàtiques varen ser diverses, com ara el ioga visual, 
el virus del papil·loma humà, iniciació al mindfulness, a més dels tallers de cuina, que 
any darrere any continuen concentrant un elevat nombre de participants. Una altra de 
les accions de la setmana i que va tenir una participació elevada del PAS varen ser les 
pauses saludables, que es varen fer cada dia en un edifici diferent del campus i a les 
quals varen assistir 50 persones. Paral·lelament a les taules informatives, dues 
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exposicions varen ser visibles durant tota la setmana: Acosta't a la meva realitat, de 
l’AECC, que pretén fer visible els sentiments de les persones amb càncer; i la dedicada 
als Objectius de Desenvolupament Sostenible. 
 
1.4.3. Celebració de dies mundials  
 
Dia mundial (per 
ordre de data) Acció realitzada Impacte (participants o xarxes 

socials) 
Dia Internacional de la 
Protecció de la Capa 
d’Ozó (16 de setembre 
de 2018) 

Difusió de la informació per xarxes 
socials. 

Twitter: 886 impressions 
Facebook: 93 impressions 

Dia Europeu Sense 
Cotxes (22 de 
setembre de 2018) 

Promoció de la campanya Fes Edit per a 
l’ús del cotxe compartit, a les xarxes 
socials, amb la publicació de notícia a la 
web de l’oficina. 

Twitter: 252 impressions 
Facebook: 72 impressions 

Dia Mundial de 
l’Alimentació (16 
d’octubre de 2018) 

Es varen muntar dues taules 
informatives relacionades amb què 
podem fer nosaltres per contribuir a 
l’acompliment de l’ODS 2 (fam zero), i 
concretament es va tractar el tema del 
malbaratament d’aliments. Així, 
l’activitat proposava a les persones que 
s’acostassin a la taula que escrivissin a 
una pissarra el que fan per reduir el 
malbaratament, o bé els incentivava 
perquè es fessin una foto amb pòsters 
sobre fruites i verdures «lletges», en què 
es podien llegir les etiquetes següents: 
#Stopmalbaratament i 
#JoTambéSócImperfecta. També es va 
oferir una infografia amb consells per 
malbaratar menys i es va fer difusió de 
totes les idees recollides per les xarxes 
socials. 

70 persones 

Dia Mundial del 
Càncer de Mama (19 
d’octubre de 2018) 

Difusió de la informació per xarxes 
socials de la informació elaborada per 
l’Associació Espanyola contra el Càncer 
(AECC). 

L'impacte a través de xarxes 
socials ha estat de 948 
impressions 

Dia Mundial Contra la 
Obesitat (12 de 
novembre de 2018) 

Difusió de la informació a través de 
xarxes socials. 

Twitter: 616 impressions 

Dia Mundial del/de la 
Dietista Nutricionista 
(24 de novembre de 
2017) 

Difusió de la informació a través de 
xarxes socials. 

Twitter: 842 impressions 

Informe del Dia sense 
Compres (30 de 
novembre de 2018) 

Difusió de la informació a través de 
xarxes socials. 

Twitter: 345 impressions 
Facebook: 150 impressions 
Instagram: 18 impressions 

Dia de la Lluita contra 
la Sida (1 de desembre 

Aquest dia l’OUSIS va repartir en una 
taula informativa material preventiu i 

A la taula informativa hi varen 
participar més de 40 persones, 
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de 2017) informació facilitats per la Conselleria de 
Salut. 

majoritàriament alumnat. 

Dia Mundial EA (26 de 
gener de 2019) 

Difusió de la informació a través de 
xarxes socials. 

Twitter: 372 impressions 
Facebook: 110 impressions 

Dia Mundial contra el 
Càncer (4 de febrer de 
2019) 

Publicació de notícia al web de l’OUSIS, 
adhesió al Manifest de l’Associació 
Espanyola contra el Càncer (AECC) per 
donar suport a la investigació i 
publicació de la informació a través de 
xarxes socials. 

L'impacte a través de xarxes 
socials ha estat de 1.630 
impressions.  

Dia Mundial del 
Llegum (10 de febrer 
de 2019) 

Difusió de la informació a través de 
xarxes socials. 

Twitter: 340 impressions 

Dia Europeu de la 
Salut Sexual (14 de 
febrer de 2019) 

Taula informativa al campus organitzada 
per Sexconsulta de Palmajove en 
col·laboració amb l’OUSIS. S’hi va 
informar i repartir material preventiu 
cedit per l'empresa de preservatius 
CONTROL i la Conselleria de Salut. 

A la taula informativa hi varen 
participar més de 70 persones, 
majoritàriament alumnat. 

Xerrada Asperger (18 
de febrer de 2018) 

Taula informativa organitzada per 
l’OUSIS amb la participació de 
l'Associació d'Asperger de les Illes 
Balears. S’hi va parlar de les necessitats 
específiques d'aquestes persones, així 
com de les dificultats amb què conviuen 
diàriament. 

A aquesta xerrada s’hi varen 
inscriure 195 persones de 
diferents col·lectius. 

Dia Mundial dels 
Aiguamolls (2 de 
febrer de 2019) 

Difusió de la informació a través de 
xarxes socials. 

Twitter: 242 impressions 
Facebook: 75 impressions 

Dia Europeu de la 
Salut Sexual (14 de 
febrer de 2019) 

Taula informativa de l’OUSIS i 
Sexconsulta per al Dia Europeu de la 
Salut Sexual, en què es va repartir 
material preventiu i informació. 

 

Dia Mundial de 
l’Eficiència Energètica 
(5 de març de 2019) 

Projecció del documental Oligopoly Off i 
difusió d’aquesta informació a través de 
xarxes socials.  

Twitter: 2.202 impressions 
Facebook: 72 impressions 
Instagram: 21 m’agrades 

Dia Europeu per a la 
Prevenció del Risc 
Cardiovascular (14 de 
març de 2019) 

Instal·lació d’un Punt de Salut, on es va 
muntar un envelat amb les taules 
informatives següents:  
1. Alimentació i activitat física: es va 
donar informació sobre el servei del 
PACU i assessorament sobre activitat 
física, alimentació saludable i sostenible 
per a la prevenció del risc 
cardiovascular. 
2. Reanimació cardiopulmonar (RCP): al 
llarg del matí es varen fer dues 
demostracions sobre com es fa 
correctament la tècnica de l’RCP. 
3. Tabac i alcohol: a través del programa 
Si ho tens clar, tria!, s’oferia informació 
de com influeixen aquestes dues 

60 persones 
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substàncies sobre el risc cardiovascular. 
A més a més, es dinamitzava la taula a 
través de la mesura de la concentració 
de monòxid de carboni de les persones 
participants, mitjançant la utilització 
d’un cooxímetre. 

Dia Mundial de l’Aigua 
(22 de març de 2019) 

Itinerari guiat pel campus de la UIB amb 
interpretació dels seus valors hídrics  

 

Dia Mundial de 
l’Activitat Física (6 
d’abril de 2019) 

Difusió de la informació a través de 
xarxes socials. 

Al Facebook hi varen reaccionar 
118 persones. Al Twitter va tenir 
631 impressions.  

Dia Mundial de la 
Bicicleta (17 d’abril de 
2019) 

Difusió de la informació a través de 
xarxes socials. Activitat conjunta amb 
l’IES Josep Maria Llompart en la 
bicicletada que es va fer a les nostres 
instal·lacions.  

Participació de 160 persones. Al 
Facebook hi varen reaccionar 161 
persones. Al Twitter va tenir 1.450 
impressions.  

Dia Mundial de la 
Terra (22 d’abril de 
2019) 

Difusió de la informació a través de 
xarxes socials. 

Twitter: 546 impressions 
Facebook: 215 impressions 
Instagram: 36 m’agrades 

Dia Mundial del Rentat 
de Mans (5 de maig de 
2019) 

Es va publicar a través de xarxes socials 
informació del rentat de mans a l’apartat 
web propi. 

Twitter: 710 impressions 
Instagram: 32 m’agrades 

Dia Europeo Reciclatge 
(17 de maig de 2019) 

Llançament de la campanya 
Digitalització Sostenible, per promoure 
el reciclatge d’aparells elèctrics i 
electrònics (RAEE) i difusió d’aquesta 
informació a través de xarxes socials. 

Twitter: 1.863 impressions 
Facebook: 122 impressions 
Instagram: 33 m’agrades   

Dia Europeu Xarxa 
Natura 2000 (21 de 
maig de 2019) 

Difusió de la informació a través de 
xarxes socials. 

Twitter: 659 impressions 
Facebook: 71 impressions 
Instagram: 25 m’agrades 

Dia de la Biodiversitat 
(22 de maig de 2019) 

Difusió de la informació a través de 
xarxes socials. 

Twitter: 411 impressions 
Facebook: 80 impressions 
Instagram: 27 m’agrades 

Dia Europeu dels Parcs 
Naturals (24 de maig 
de 2019) 

Difusió de la informació a través de 
xarxes socials. 

Twitter: 318 impressions 
Facebook: 86 impressions 
Instagram: 16 m’agrades 

Dia de la Celiaquia (27 
de maig de 2019) 

Difusió de la informació a través de 
xarxes socials. 

Twitter: 308 impressions 
Facebook: 106 impressions 

Dia Nacional de la 
Nutrició (28 de maig 
de 2019) 

Difusió de la informació a través de 
xarxes socials. 

Twitter: 109 impressions 

Setmana Europea del 
Desenvolupament 
Sostenible (30 de 
maig de 2019) 

Difusió de la informació a través de 
xarxes socials. 

Twitter: 439 impressions 

Dia Mundial del Medi 
Ambient (5 de juny de 
2019) 

Projecció del documental Había una vez 
una isla i difusió d’aquesta informació a 
través de xarxes socials. 

Twitter: 816 impressions 
Facebook: 93 impressions 
Instagram: 16 m’agrades 

Dia Mundial del 
Donant de Sang (14 de 
juny de 2019) 

Difusió de la informació a través de 
xarxes socials, agraint la participació 
obtinguda en el curs acadèmic, amb un 
nou record: 1.205 participants, 873 

L'impacte en xarxes socials ha 
estat  de 1151 impressions. 
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donacions i 319 donants nous. 

Lliure de bosses de 
plàstic (3 de juliol de 
2019) 

Difusió de la informació a través de 
xarxes socials amb la publicació de la 
notícia a la web de l’oficina. 

Twitter: 109 impressions 
Facebook: 195 impressions 
Instagram: 23 m’agrades 

 
 
1.4.4. Cicle de documentals Planeta Sostenible 2019 

El cicle de documentals s’ha dut a terme per tercer any consecutiu, i enguany amb el 
títol Planeta Sostenible. En aquest edició, l'eix central ha estat l’Agenda 2030 i els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), amb la finalitat de donar a conèixer 
a tota la comunitat universitària i al públic en general aquesta agenda. Les temàtiques 
de cada projecció versaren sobre la sostenibilitat ambiental en relació amb els 
objectius de desenvolupament sostenible (ODS) següents: ODS7. Energia assequible i 
no contaminant; ODS12. Producció i consum responsables; ODS13. Acció pel clima; i 
ODS 14. Vida submarina. S’han projectat cinc documentals amb la finalitat de 
sensibilitzar a l’audiència sobre diferents problemàtiques ambientals i la nostra 
incidència com a ciutadania activa envers la seva resolució. En totes les projeccions 
s’ha comptat amb persones coneixedores de la temàtica del documental per 
promoure un petit debat posterior a la projecció. 

A continuació, s’exposa cada un dels documentals que s’han projectat aquest darrer 
curs, la temàtica i el nombre persones inscrites a la sessió i que finalment hi varen 
participar: 

Documental  Temàtica Participants 

Out of plàstic  
(7 de febrer de 
2019) 

Rodat a les Illes Balears, mostra la contaminació per plàstic a 
la mar Mediterrània. Va ser un espai per a la reflexió sobre la 
nostra forma de consumir i l’impacte que els plàstics d’un sol 
ús generen al medi ambient i sobre la nostra salut. 

185 

OligpolyOff  
(7 de març 2019) 

Produït gràcies a un projecte de finançament col·lectiu o 
crowdfunding, dona a conèixer els pilars del sistema 
energètic a Espanya i els projectes energètics d’altres països a 
partir d’exemples de diferents projectes. Amb aquest es 
pretenia celebrar el Dia Mundial de la Eficiència Energètica (5 
de març). 

37 

The Milk System  
(4 d’abril de 2019) 

En aquest viatge cinematogràfic s’analitzen les 
conseqüències de la producció lletera en el medi ambient, la 
política i les persones des de l’esperit crític, alhora que 
s’intenta de treure a la llum solucions a aquests impactes. 

22 

Cowspiracy  
(9 de maig de 
2019) 

A proposta d’un grup d’alumnes de la Universitat es va 
projectar aquest documental sobre la ramaderia industrial i 
l’impacte ambiental que té als Estats Units. En aquest 
documental s’analitzen els recursos disponibles per sostenir 

18 
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aquesta indústria i les possibles alternatives per reduir-la. 

Había una vez una 
isla  
(6 de juny de 
2019) 

L’objectiu d’aquesta projecció era celebrar el Dia Mundial del 
Medi Ambient (5 de juny). Els habitants de la petita illa del 
Pacífic Takuu mostren en aquest documental les decisions i 
accions que han de prendre per afrontar les conseqüències 
del canvi climàtic, que passen, entre d’altres, per la pèrdua de 
la seva cultura. 

20 

 

1.4.5. Concurs d’idees per un campus més saludable i sostenible 

L’Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible del Vicerectorat de Campus, Cooperació 
i Universitat Saludable convocà el I Concurs d’Idees per un Campus més Saludable i 
Sostenible, amb l’objectiu de donar a conèixer i premiar les idees de la comunitat 
universitària per gaudir d’un campus més saludable i sostenible. 

Al concurs, hi podia participar qualsevol persona de la comunitat universitària de la 
UIB, publicant la seva idea amb una imatge per a Instagram amb l’etiqueta 
#MilloraUIB, del 18 de febrer al 3 de març. El termini per participar-hi es va ampliar 
fins al dia 8 de març per falta de participació. 

Al concurs hi prengueren part 14 persones (64,3 per cent de dones) amb un total de 
15 idees per fer un campus més saludable i sostenible. La vinculació amb la UIB dels 
participants va ser: 57,1 per cent d’alumnes, 42,8 per cent de PAS i 7,1 per cent de PDI. 

Les idees varen ser: 
 lloguer de bicicletes 
 objectes trobats 
 pícnic amb cuina solar 
 berenars saludables 
 podcast de relaxació i meditació guiada 
 dutxes al bany 
 servei de nutrició  
 espai ioga 
 recipients reutilitzables als restaurants 
 estació esportiva a l'aire lliure 
 fonts d'aigua exteriors 
 abeuradors per a ocells 
 tasses reutilitzables 
 hort UIB saludable 
 lliga saludable 
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Després de la valoració del jurat, les idees premiades varen ser: 
 
1r premi: fonts d’aigua exteriors. Idea de Júlia, alumna del grau de Física. 
Premi: materialitzar la idea guanyadora sempre que les condicions 
econòmiques ho permetin, a qualsevol de les seus universitàries, i, a més, una 
bicicleta plegable. 
 
2n premi: recipients reutilitzables. Idea de Marina i Martina, alumnes del grau 
de Bioquímica. Premi: un lot de productes de Residu Zero. 
 
3r premi: tasses reutilitzables. Idea de Júlia, alumna del grau de Física. Premi: 
un lot de productes de Residu Zero. 

 
1.4.6. Programa Seràs UIB: Ciència per a Tothom 
 
Els dies 9 i 10 de maig del curs 2018-19, es varen celebrar les jornades de Ciència per a 
Tothom. L’OUSIS hi va participar duent a terme dues activitats dissenyades per 
fomentar la salut i la sostenibilitat entre el jovent.  
L’activitat adreçada a l’alumnat de primària estava enfocada a tractar un eix més 
concret de la salut, com és l’alimentació saludable. Així, aquesta proposta es va dur a 
terme a través d’una dinàmica de grup que consistia, en primer lloc, a muntar un 
trencaclosques gegant i, a partir d’aquí, a través dels diferents grups d’aliments, 
descobrir quina és l’alimentació clau per a la nostra salut. 
La segona activitat proposada anava adreçada a l’alumnat de secundària, ja que es 
basava a jugar, per equips, al Trivial sobre salut i sostenibilitat, amb preguntes sobre 
biodiversitat, reciclatge, medi ambient, gènere, activitat física, sexualitat, addiccions i 
alimentació.  
 

1.4.7. Programa Seràs UIB: Jornada de Portes Obertes 2019  

L’OUSIS va participar en les Jornades de Portes Obertes de la UIB amb dues activitats 
per donar a conèixer l’oficina i les activitats que fa per promocionar un campus 
saludable i sostenible. La primera activitat va consistir a fer una visita al campus 
saludable i sostenible, i mostrar-ne totes les zones destinades a desenvolupar 
activitats d’aquestes característiques. L’altra activitat va consistir en un taller curt 
sobre addiccions tecnològiques.  
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1.4.8. Programa Seràs UIB: gimcana «Ens movem per la salut i la 
sostenibilitat» 

Aquesta activitat està emmarcada en el Programa d’Orientació i Transició a la 
Universitat (Port-UIB), que, a través de la iniciativa Seràs UIB, s’ofereix a l’alumnat de 
primària i secundària venir a conèixer què és i què es fa a la Universitat. D’aquesta 
manera, l’OUSIS proposà una activitat en forma de gimcana per promoure l’anàlisi 
crítica i proporcionar estratègies per millorar la salut i la sostenibilitat. Els objectius 
principals eren: 

1. Conèixer conceptes relacionats amb la salut i la sostenibilitat 
2. Comprendre l’impacte ambiental que tenen les nostres accions locals en 

l’àmbit global 
3. Reconèixer l’impacte dels nostres hàbits de vida sobre la salut 
4. Promoure l’anàlisi crítica per a una vida més saludable i sostenible  

Cada darrer dijous de mes, algun dels centres educatius que ho sol·licitaren 
desenvolupava les diferents activitats de la gimcana a l’espai exterior del campus 
(zona per a vianants i zona del circuit esportiu del campus). Es feien en petits grups 
de treball per fomentar la participació de tot l’alumnat. 

El total de participants fou de 285 nins i nines, i les activitats es varen vertebrar amb 
els eixos temàtics següents: 

 

 

Educació primària Educació secundària 

 L’alimentació saludable i sostenible 
en el nostre dia a dia 

 Compra responsable: productes 
locals, ecològics i de comerç just 

 Biodiversitat: les plantes del 
campus 

 Salut emocional: el que vivim i el 
que sentim confecciona el que 
volem ser 

 L’alimentació saludable i sostenible en els 
productes que consumim 

 La sostenibilitat ambiental: del que és local al 
que és global 

 Compra responsable: productes locals, 
ecològics i de comerç just 

 Salut sexual: hàbits sexuals saludables 
 Prevenció d’addiccions per a una vida 

saludable 
 Salut emocional: el que vivim i el que sentim 

confecciona el que volem ser 
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1.5. Participació en congressos i premis 

El curs acadèmic 2018019 l’OUSIS ha participat en els congressos següents, 
relacionats amb la promoció de la salut a les universitats. L’objectiu era difondre les 
activitats de formació i recerca que es fan des d’aquesta oficina:  
 

o Organització i assistència al I Congrés d’Universitats Promotores de Salut. 
Models i entorns per a capacitar en salut, novembre de 2018. 
 

o Participació al IX Congreso Iberomaericano de Universidades Promotoras de la 
Salud: concertación política, social y universitaria por la salud y la equidad, 
maig 2019. S’hi varen presentar 6 pòsters i 3 comunicacions relatius al treball 
realitzat a la UIB en l'àmbit de la salut i la sostenibilitat. D’aquests, el pòster 
titulat Plan de Mobilidad Sostenible en la Universitat de les Illes Balears va 
obtenir el primer premi de l'eix temàtic: Resposta universitària als reptes que 
imposen els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 

Resum dels premis obtinguts: 

Primer Premi Estrategia NAOS Edició 2018 
 
Primer Premi Estratègia NAOS, XII Premis Estratègia NAOS Edició 2018, del 
Ministeri de Sanitat Consum i Benestar Social: «La promoción de una 
alimentación saludable en el ámbito familiar y comunitario. Alimentando tu 
salud de forma sostenible. Promoción de una alimentación saludable y 
sostenible en la comunidad universitaria» 
 

Primer Premi al Repte 5.000 

Millor iniciativa en promoció de la donació, en la categoria nacional: «Primera 
campaña estatal de donación de sangre en las Universidades Españolas», 
#reto5mil Repte. El premi va ser triat mitjançant votació pels membres de la 
Societat Espanyola de Transfusió Sanguínia i Teràpia Cel·lular (SETS), durant el 
30è Congrés de Medicina Transfusional, celebrat entre el 6 i 8 de juny a 
Madrid. 
 

 



www.uib.cat 

 

 

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

Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes  

Resum  

Cal destacar la participació de l’OIO en l’elaboració del II Pla d'igualtat, 2019-2021, de 
la UIB, aprovat pel Consell de Govern el desembre de 2018. La major part de les 
nostres activitats estan emmarcades en les accions i els objectius proposats en aquest 
pla. 

Activitats 

 Organització del V Concurs de Tuits contra la Violència de Gènere, 2018, i lliurament 
de premis a càrrec del Rector en un acte oficinal amb un minut de silenci per les 
víctimes de la violència de gènere. Objectiu: commemorar el dia 25 de novembre, 
Dia per a l’Eliminació de les Violències contra les Dones. 

 Organització i realització de la tercera edició de la jornada Jo també Puc Fer-ho, 
que es va celebrar el dia 30 de novembre. En aquesta jornada hi ha dos tipus de 
xerrades, unes a càrrec de dones relacionades amb els estudis científics i 
tecnològics, dirigides a l’alumnat femení de secundària, i unes altres a càrrec 
d’homes relacionats amb estudis que tenen a veure amb les cures i l’educació, 
dirigides al grup de nins. Realitzada gràcies al suport del Consell Social i a PORT-
UIB. 

 Participació en la difusió del projecte Guies per a una docència universitària amb 
perspectiva de gènere, dins el Grup de Treball d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives 
d'Universitats.  

 Organització de les Primeres Jornades Universitàries sobre Investigació amb 
Perspectiva de Gènere a la UIB: Situació actual i reptes de futur. L'objectiu general 
era la posada en comú de les recerques que es duen a terme des de diferents 
àmbits de coneixement, en el marc dels estudis de gènere, a més de donar a 
conèixer la situació de les dones en recerca científica. Varen tenir lloc els dies 6 i 7 
de març, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, amb el suport de l’Instituto 
de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.  

 Participació en la XII Trobada de la Xarxa d'Unitats d'Igualtat de Gènere per a 
l'Excel·lència Universitària (RUIGEU): El lideratge de les universitats espanyoles en 
la promoció del principi d'igualtat entre dones i homes, que va tenir lloc el dies 4 i 
5 d'abril de 2019 a la Universitat d’Alacant  
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 Passació del qüestionari Conciliació i promoció professional a la Universitat de les 
Illes Balears, per conèixer la percepció que té el personal de docència i investigació 
sobre la conciliació i la promoció professional a la Universitat. 

 Realització de Tallers Educatius per Combatre els Estereotips de Gènere, dirigits a 
l’alumnat d’ESO i impartits als instituts interessats de totes les Illes, gràcies al 
suport del Consell Social. Activitat continuada al llarg del curs. 

 

Enllaços a la pàgina web 

 <oficinaigualtat.uib.cat> 
 <www.vives.org/coleccio/guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-

perspectiva-de-genere> 
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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 n’assegurin la participació a la Universitat. 
 
Intervencions individualitzades 
L’any acadèmic 2018-19 han rebut el suport de l’oficina 182 alumnes. Les accions que 
s’han dut a terme 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). 
- Millora d’estratègies d’aprenentatge i 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 la Fundació Universia). 
- Redacció dels informes de necessitats i adaptacions que requereixen els alumnes, 
adreçats al professorat. 
- Suport en el disseny 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 en suport al professorat que implementa les adaptacions per a l’alumnat. 
 
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 específiques des del moment de la 
matrícula. 
- Coordinació amb altres serveis de la UIB (SAGA, FUEIB, PROA-UIB, Unitat Mèdica, S. 
de Prevenció, S. de Biblioteca i Documentació, entre d’altres). 
- Coordinació amb entitats que ofereixen suport a l’alumnat (ASPAS, ONCE, entre 
d’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. 
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Taula 1. Alumnat matriculat a la UIB l’any acadèmic 2018-19 per la via de persona 
amb discapacitat.  

 
Total Dones Homes 

Facultat de Ciències 8 4 4 

Grau de Biologia 4 3 1 

Grau de Bioquímica 0 0 0 

Grau de Física 2 1 1 

Grau de Química 2 0 2 

Facultat de Dret 11 5 6 

Grau de Dret 9 4 5 

Grau de Relacions Laborals 2 1 1 

Doble titulació: GADE i Dret 11 5 6 

Facultat d'Educació 23 16 7 

Grau d'Educació Infantil 7 7 0 

Grau d'Educació Primària 7 4 3 

Grau d'Educació Social 5 2 3 

Grau de Pedagogia 4 3 1 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 11 5 6 

Grau d'Administració d'Empreses 9 4 5 

Grau d'Economia 2 1 1 

Facultat de Filosofia i Lletres 27 14 13 

Grau d’Estudis Anglesos 5 4 1 

Grau de Filosofia 4 1 3 

Grau de Geografia 1 0 1 

Grau d'Història 4 2 2 

Grau d'Història de l'Art 6 3 3 

Grau de Llengua i Literatura Catalanes 2 1 1 

Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 2 1 1 

Grau de Treball Social 3 2 1 

Facultat de Psicologia 13 7 6 

Grau de Psicologia 13 7 6 

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia 16 13 3 

Grau d'Infermeria 7 7 0 

Grau de Fisioteràpia 9 6 3 

Escola Politècnica Superior 9 1 8 

Grau d'Edificació 3 0 3 

Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 1 0 1 
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Grau d'Enginyeria Informàtica 5 1 4 

Grau d'Enginyeria Telemàtica 0 0 0 

Grau de Matemàtiques 0 0 0 

Facultat de Turisme 7 6 1 

Grau de Turisme 4 4 0 

Doble titulació: GADE i Turisme 3 2 1 

Facultat de Medicina 7 6 1 

Grau de Medicina 7 6 1 

Graus 140 81 59 

 
   

Màsters 33 18 15 

 
   

Doctorats 9 3 6 

 
   

Matrícula extraordinària 2 1 1 

    

TOTAL UIB 2018-19 184 103 81 

 

Taula 2. Alumnat atès per l’Oficina l’any acadèmic 2018-19 segons el tipus de 
necessitat. 

 Total Amb certificat Sense certificat 

Dislèxia 55 1 54 

Motriu 21 15 6 

Malaltia crònica 21 12 9 

Atenció 19 0 19 

Visual 11 9 2 

Audició 10 7 3 

Salut mental 9 2 7 

Dislèxia i atenció 5 0 5 

Trastorn 
d’Asperger 

7 2 5 

Altres 1 22 7 15 

                                                 
1 Estudiants amb discapacitat múltiple o en procés de diagnòstic. 



www.uib.cat 

 

 

Total 180 55 125 

 

Taula 3. Alumnat atès per l’Oficina, per cursos. 
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Fitxa descripció activitats Memòria acadèmica 

Oficina Web de la Universitat 

Resum  

L'objectiu de l'Oficina Web és coordinar la publicació d’informació de la UIB a través 
del web institucional i altres tecnologies web, vetllar pel compliment de les 
normatives aplicables, tant legals com d’imatge institucional, i explorar nous entorns 
tecnològics dins l’àmbit de les tecnologies de la informació al web. 
A continuació hi ha les intervencions que ha fet durant l'any acadèmic 2018-19.  

Web públic 

 El nombre d'usuaris del gestor de continguts ha continuat creixent, i actualment hi 
ha 214 llocs web publicats i 388 editors del web públic amb imatge institucional 
als quals es dona suport:  

 Programació i millora de components per dotar-lo de noves funcionalitats i per 
donar un nou aspecte al web 

 L'aplicació per generar i mostrar informació acadèmica d'estudis de grau, màster i 
doctorat automàticament a partir dels sistemes d'informació institucionals ha 
anat evolucionant amb la creació de noves funcionalitats i l'adaptació als canvis 
produïts a la informació. 

 Cercador de personal docent, que permet fer consultes del professorat per nom, 
departament i/o estudis que imparteix. 

Portal Privat 

 Publicació del pla de formació del professorat a semblança del que ja es fa fer el curs 

passat amb el pla de formació del personal d’administració i serveis: 

o Generació de tota la informació relacionada amb el pla de Formació que gestiona 

recursos humans a partir de l’aplicació de Recursos Humans 

o Informació personalitzada dels cursos al qual el personal ha estat admès, n'és 

professor o està a llista d'espera 

 Millores al pla de formació del personal d’administració i serveis 

Aplicacions 



www.uib.cat 

 

 

 Migració de les aplicacions seguint l'arquitectura definida l'any acadèmic anterior. 
 Formulari per consultar la borsa de treball per nom. 
 Millores a l'aplicació de sol·licituds d'intercanvi per a alumnes estrangers 
 Desenvolupament d'una aplicació per controlar informació d'estudis necessària 

per a les acreditacions: CV a les pàgines personals del professorat i les guies 
docents de les assignatures. 

Suport i formació 

 Sessions formatives d’iniciació als usuaris editors (15 hores repartides en 7 
sessions a les quals s’ha donat formació a 46 editors). 

 3 sessions formatives de com el PDI pot configurar la seva pàgina personal 
 Formació interna de com desenvolupar les aplicacions amb la nova arquitectura: 2 

hores 
 Suport als 388 usuaris editors mitjançant telèfon i correu electrònic 

Edició web 

 S'han atès 1250 correus de petició de canvis al contingut dels diferents llocs web 
institucionals. 

Normativa 

 Aplicació del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre al web amb imatge 
institucional: 

 Adaptació de la declaració de conformitat a la Directiva europea. 
 Definició de les noves accions a dur a terme per aplicar completament el Reial 

Decret. 

Assistència a congressos 

 Liferay Symposium Spain 2018, al mes d’octubre a Madrid 

Enllaços pàgina web 

 Oficina Web de la Universitat 

https://oficinaweb.uib.cat/
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 Llista de llocs web publicats amb el CMS 

 Cercador de personal docent 
 
 

http://oficinaweb.uib.cat/CMS/llocswebambimatgecorporativa/
https://www.uib.cat/cerca/personal-docent/
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Memòria acadèmica del Laboratori de Biologia Molecular, 

Nutrició i Biotecnologia (UIB) 

Curs acadèmic 2018-19 

Resum 
 
El Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia (LBNB), dirigit pel professor 

Andreu Palou, consta de 24 membres, 9 persones en plantilla (tots ells doctors), 2 

contractats postdoctorals, 8 becaris predoctorals i 5 tècnics superiors. El Laboratori, a 

través de la UIB com a centre consorciat, s’integra en el CIBER de Fisiopatologia de 

l’Obesitat i Nutrició (CIBEROBN), en l’Institut d’Investigació Sanitària Illes Baleares 

(IdISBa), en la xarxa europea d’excel·lència investigadora NuGO (Nutrigenomics 

Organisation) i és un dels centres acreditats de col·laboració amb l’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 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 2018-19. 

Llista: 

 Articles científics: 
Durant aquest període els membres del LBNB han publicat un total de 24 articles 
científics en revistes internacionals de prestigi, 9 en revistes de primer decil i 10 en 
revistes de primer quartil. 
 

 Projectes i contractes: 
o Projectes: en aquest període han estat vigents 14 projectes, dels quals 2 són 

europeus, 7 són nacionals, i altres 5 són propis de la UIB. 
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o Contractes: durant aquest període s’han dut a terme dos contractes 
(Aliòptima i OBN15PE22), ambdós en el marc del projecte Smartfoods del 
CDTI. 

 Participació i organització de congressos/jornades científiques:  
El Laboratori ha participat i presentat ponències en 20 congressos, 9 
d’internacionals i 11 de nacionals. A més, en aquest període el Laboratori ha 
organitzat el X Seminari sobre Alimentació i Estils de Vida Saludable, celebrat a 
Palma el juliol de 2018, i l’XI edició del Seminari, celebrada a Barcelona el juliol de 
2019. 

 Docència: 
o Tesis doctorals: 4 tesis finalitzades, de les quals 3 amb menció de doctorat 

internacional, i 9 tesis en curs 
o Treballs de fi de màster: 24* 
o Treballs de fi de grau: 7 

 
* El nombre de treballs de fi de màster fa referència al curs 2017-18, ja que els treballs 
presentats durant el curs 2018-19 estan pendents de defensa. 
 

 Premis:  
 

o Premi extraordinari a la trajectòria del professor Andreu Palou, atorgat per 
la Societat Espanyola de Medicina Estètica (SEME). Febrer de 2018. 

o VIII premi Ramon Turró a la trajectòria d’excel·lència en el camp de la 
nutrició, atorgat a Andreu Palou pel Centre Català de la Nutrició de l’Institut 
d’Estudis Catalans (CCNIEC). Desembre de 2018. 

o Premi a la millor tesi doctoral, atorgat per l’IDISBA (Fundació Institut 
d’Investigació Sanitària de les Illes Balears) a la Dra. Catalina-Amadora 
Pomar. Novembre de 2018.  

o Premi a la millor comunicació oral de l’àrea clínica al XIV Congrés de la 
Societat Espanyola per a l’Estudi de l’Obesitat (SEEDO), celebrat a Lleida, 
atorgat a Galmés, S., Cifre, M., Palou, A., Oliver, P., Serra, F. Març de 2018. 
 

Taules: 
 
Tipologia Quantitat 

Articles científics 24 

Projectes 14 

Contractes 2 

Participació i organització de 
congressos/jornades científiques 

22 
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Docència 
- Tesis doctorales finalitzades 
- Tesis doctorals en curs 
- TFM 
- TFG 

 
4 
9 
24 
7 

Premis 4 

Gràfics: 
 

 

 

Enllaços a la pàgina web 

- http://palou.uib.es 
- http://www.ciberobn.es 
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Tesis en curs Tesis finalitzades

Treballs de final de grau i màster Premis

http://palou.uib.es/
http://www.ciberobn.es/
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Laboratori d'Investigació en Litiasi Renal 

Resum 

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 fet 829 estudis de càlculs 
renals per a l’IB-Salut, 196 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 2018-19, 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): 

- 9 publicacions científiques internacionals 
- 1 llibre (2a edició revisada) 
- 4 projectes en desenvolupament  
- 12 patents en explotació 
- 19 contribucions a congressos nacionals i internacionals 
- 3 tesis doctorals 
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Laboratori de Radioactivitat Ambiental (LaboRA) 

El Laboratori de Radioactivitat Ambiental (LaboRA) és una unitat que dona suport a la 
recerca, al desenvolupament i a 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 al progrés en el coneixement de la radioactivitat existent al medi ambient, 
participant en projectes de recerca o convenis amb empreses. 

 Desenvolupar mètodes automatitzats de separació radioquímica especialment dissenyats per 
analitzar mostres ambientals amb baixes activitats. 

Els resultats de les tasques de recerca, docència, formació de recursos humans i serveis 
desenvolupades pel LaboRA durant el curs 2018-19 poden resumir-se en: 

 Desenvolupament del projecte de recerca «Nuevas tecnologías y materiales avanzados para la 
automatización de metodologías de análisis mediambiental». Ref.: CTQ2016-77155-R, finançat 
per 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 de les Illes Balears. 

 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 tesi doctoral: Development of devices to integrate in automatic methodologies for 
determining radionuclides in residues and environmental samples, programa de Doctorat en 
Ciència i Tecnologia Química de la UIB.  

 Tesi doctoral en curs:  Sistemas automáticos de respuesta rápida para la determinación de 
radionúclidos usados en medicina nuclear, programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia 
Química de la UIB. 

 Tesi doctoral en curs: Evolución temporal de la radioactividad atmosférica en Mallorca, 
programa de Doctorat en Física de la UIB. 

 Tesi doctoral en curs: Dosimetría de referencia en radioterapia para haces de MV no estándar y 
en presencia de un campo magnético, programa de Doctorat en Física de la UIB. 

 Defensa de treball de fi de màster: Procedimiento para la determinacíón del índice de actividad 
alfa total en aguas potables mediante el método de coprecipitación adaptado a la norma ISO 
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17025:2017, Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química de la UIB. 
 Defensa de treball de fi de màster: Desarrollo de un sistema automático para la extracción y pre-

concentración de 131I en muestras biológicas y residuos hospitalarios, conveni de doble titulació 
de màster amb el Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV) de Mèxic, Màster 
Universitari en Ciència i Tecnologia Química de la UIB. 

 7 publicacions científiques en revistes indexades i 6 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. 

 

Enllaç a la pàgina web 

 https://labora.uib.es/ 
 

 
 
 

https://labora.uib.es/
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Laboratori de Química Analítica Ambiental (LQA2) 
 
El Laboratori de Química Analítica Ambiental (LQA)2 és una unitat que dona suport a 
la investigació, el desenvolupament i la docència en el camp de la química analítica 
ambiental. 
 
Addicionalment a les tasques de recerca, dona servei a usuaris interns i externs en la 
determinació de paràmetres d’interès ambiental en mostres d'aigua, aire, sòl, 
sediments i aliments requerida en diferents àrees de les ciències ambientals. 
 
Entre els objectius del LQA2 destaquen: 
 

o Analitzar mostres subministrades per agents socioeconòmics per determinar 
paràmetres d’interès ambiental. 

o Participar en el desenvolupament i l’aplicació de programes de vigilància 
ambiental.  

o Col·laborar amb altres universitats i institucions nacionals i internacionals en 
projectes de recerca, gestió i formació ambiental. 

 
Durant el curs 2018-19, els resultats de les tasques de recerca, docència, formació de 
recursos humans i serveis desenvolupades pel Laboratori de Química Analítica 
Ambiental es poden resumir en: 
 

o 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. 

o Desenvolupament del projecte de recerca «La monitorización ambiental: una 
herramienta para la gestión integral de los recursos naturales». Ref. OCDS-
CUD2018/01, finançat pel GOIB en el marc del Programa de Cooperació 
Universitària al Desenvolupament de la UIB.  

o Desenvolupament del contracte per cobrir el servei de seguiment de la qualitat 
de l'aire i immissions per al control de les instal·lacions gestionades per TIRME 
en l'àmbit del PDSGRUM (2018-2022). 

o Desenvolupament del contracte per cobrir el servei de seguiment ambiental de 
sòls per al control de les instal·lacions gestionades per TIRME en l'àmbit del 
PDSGRUM (2018-2022). 

o Col·laboració amb l’empresa Sciware Systems, Spin Off 4 de la UIB, per dur a 
terme el Pla de Vigilància de MAC Insular. 

o 5 tesis doctorals llegides. 
o 6 tesis doctorals en realització. 
o 3 treballs fi de màster defensats. 
o 32 publicacions científiques en revistes indexades i 24 comunicacions a 

congressos internacionals. 
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o 1 curs sobre automatització amb tècniques de flux a la Universitat Federal de 
Bahía, Brasil. 

Enllaç a la pàgina web 

https://lqaa.uib.es/ 
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Fitxa de descripció d’activitats de la Memòria acadèmica 
2018-19 

Laboratori d'Investigació en Complexitat i de Lingüística 
Experimental (LICLE) 

Resum  

El Laboratori d'Investigació en Complexitat i de Lingüística Experimental (LICLE) va 
ser creat l'any 2016. Des d’aleshores ha desenvolupat diferents tipus de tasques 
relacionades amb la recerca en complexitat lingüística i en la translació dels resultats 
a la societat de les nostres Illes. El LICLE es dedica principalment a estudiar el 
llenguatge i les diverses condicions de complexitat, sociolingüístiques i biològiques, 
que l’afecten. 

Llista de membres del laboratori  

 Equip directiu: 
o Doctor Lluís Barceló Coblijn (director) 
o Doctora Maria del Mar Vanrell Bosch (subdirectora) 
o Doctor Juan Bautista Bengoechea (secretari)  

 Equip investigador: doctora Catalina Monserrat, doctor Víctor Eguíluz 
(Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (CSIC-UIB)), 
doctor Joan Melià Garí (Dep. de Filologia Catalana i Lingüística General, 
UIB), doctor Antoni Gomila Benejam (Dep. de Psicologia, UIB). 

 Col·laboradors estatals i internacionals: doctor Manuel González Bedia 
(Dep. d’Enginyeria, Universitat de Saragossa), doctor Hèctor Marín 
Manrique (Dep. de Psicologia, Universidad de Zaragoza), doctor Antonio 
Benítez Burraco (Dep. de Filologia Hispànica, Universitat de Huelva), 
doctor Aritz Irurtzun (IKER-CNRS, Baiona, França). 

 Alumnes col·laboradors de laboratori: alumnat col·laborador de tipus B, 
curs 2018-19, Jordi Hoyos. 

 Dos alumnes col·laboradors de tipus A, a càrrec del doctor Barceló Coblijn, 
s’han interessat també per tasques de recerca relacionades amb el LICLE: 
Elisa Fernández i Miquel Roig. 

 El LICLE ha rebut durant aquest curs tres alumnes de pràctiques 
currriculars i extracurriculars: 
 Marija Šop (ERASMUS-Grau de Llengua i Literatura Espanyoles: Serbian 

language and syntactic networks). 



www.uib.cat 

 

 

 Mihajlo Sedlarević (ERASMUS-Grau de Llengua i Literatura Espanyoles: 
Serbian language and syntactic networks). 

 Marijana Svabic (ERASMUS-Grau de Llengua i Literatura Espanyoles: 
Serbian language and syntactic networks). 

Convenis  

1. El LICLE va signar, 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.  

2. El LICLE ha promogut l’Acord marc de col·laboració, de 4 de desembre de 
2018, entre la Federació de Persones Sordes de les Illes Balears i la Universitat 
de les Illes Balears.  

Transferència 

El LICLE ha participat en diverses activitats relacionades amb la transferència de 
coneixements a la societat: 

1. Presentació, per part del doctor Barceló-Coblijn, del film The shape of wàter, de 
Guillermo del Toro. Visualització del film i tertúlia en el cicle de sobre 
lingüística i llengües. Concretament, centrat en les llengües de signes. 

2. Invitació de Gemma Barberà (UPF) a fer una xerrada (25 de març de 2019): 
«Llengües de signes, llenguatge i gramàtica: elements per reflexionar en la 
pràctica educativa». Amb la col·laboració de la Facultat d’Educació. 

3. Assessorament científic per part del doctor Barceló-Coblijn, de la col·lecció de 
còmics sobre llengües i llenguatge SEM. Scientia ex Machina. Fundació 
Catalana per a la Recerca i la Innovació. Volums 1 i 2. 

Treballs de fi de grau 

Dos dels nostres estudiants col·laboradors han defensat i aprovat els seus TFG 
(realitzats en el marc de les investigacions del LICLE): 

 Jordi Hoyos (estudiant de Llengua i Literatura Espanyoles; col·laborador durant 
els cursos 2017-19: Estudio de caso de un paciente con una microduplicación en 
el cromosoma 1q21.1: problemas fonéticos (tutor: Lluís Barceló Coblijn). 

 Miquel Roig (estudiant de Llengua i Literatura Catalanes, col·laborador durant 
el curs 2018-19): Anàlisi de corpus d’infants que adquireixen el català per mitjà 
de xarxes complexes sintàctiques (tutor: Lluís Barceló Coblijn). 

 Un alumna d’Educació Infantil ha fet el seu TFG a través del LICLE sobre 
lectorescriptura i persones sordcegues: 
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 Ariadna Monjo Oliver (2018-19). Tècniques docents de lectoescriptura en 
situacions de desenvolupament atípic (tutor: Lluís Barceló Coblijn). 

Publicacions  

 Articles 
o Barceló Coblijn, L. (2018). Aproximació Sociolingüística a la llengua de signes a 

les Illes. Llengua Societat i Comunicació, 16: 45-54. 
o Barceló Coblijn, L., Irurtzun, A., Real Puigdollers, C., López-Navarro, E., i 

Gomila, A. (2019). How children develop their ability to combine words: a 
network-based approach. Adaptive Behavior. 

 Llibres 
o Feldhausen, I., Fliessbach, J., Vanrell, M. M. (editors) (2018). Methods in 

prosody: A Romance language perspective. Studies in Laboratory Phonology. 
Language Science Press. 

o Barceló Coblijn, L. (2019). Habilitats lingüístiques. Una introducció. Edicions 
UIB. 

 Capítols de llibres  
o Barceló Coblijn, L., Irurtzun, A. i Duguine, M. (2019). The emergence of hubs in 

complex syntactic networks and the DP hypothesis: the relevance of a 
linguistic analysis. A: Massip Bonet, À., Bel-Enguix, G. i Bastardas-Boada, A. 
(eds.) Applications of complexity theory in language and communication sciences. 
Cham: Springer International Publishing. 

o Vanrell, M. M., Ballone, F., Cabré, T., Prieto, P., Schirru, C., Torres-Tamarit, F. 
(accepted). La ricerca sull’intonazione del sardo: stato attuale e prospettive 
future. A: Remberger, E. M., Virdis, M. i Wagner, B. (eds). Il sardo in movimento. 
Vienna: University Press and Vandenhoeck & Ruprecht. 

o Vanrell, M. M., Feldhausen, I. i Astruc, Ll. (2018). The Discourse Completion 
Task in Romance prosody research: status quo and outlook. A: Feldhausen, I., 
Fliessbach, J., Vanrell, M. M. (eds.). Methods in prosody: A Romance language 
perspective. Studies in Laboratory Phonology. Language Science Press. 

Llista de projectes que donen suport a l'activitat investigadora del LICLE 

 «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). 
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Participació en congressos 

 Armstrong-Abrami, Meghan E. i Vanrell, Maria del Mar (2018). «The effect of 
discourse on polar question markers in American English and Majorcan Catalan». 
LabPhon16. Lisboa, 22/06/2018. 

 Cabré, T. i Vanrell, Maria del Mar(2018). «El vocatiu en les llengües romàniques: 
procés fonològic, morfològic o sintàctic?» Congrés de l’Associació Internacional de 
Llengua i Literatura Catalanes. Bucarest, 3/07/2018. 

 Feldhausen, I. i Vanrell, Maria del Mar. (2019). «The realization of focus in 
monolingual and bilingual Spanish». Phonetics and phonology in Europe. Lecce, 
17/06/2019. 

 Feldhausen, I. i Vanrell, Maria del Mar (2018). «Narrow focus marking in 
monolingual and bilingual Spanish». Tone and intonation in Europe 2018. 
Göteborg, 11/10/2018. 

 Vanrell, Maria del Mar, Armstrong, M. E., Castroviejo, E. i Mayol, L. (2019). 
«Children's comprehension of evidentiality through intonation. Dahlem Lectures 
in Linguistics». Kolloquium des Interdisziplinärem Zentrums Europäische 
Sprachen. Universitat Lliure de Berlín, 02/07/2019. 

 Vanrell, Maria del Mar, Armstrong, M. E., Castroviejo, E. i Mayol, L. (2019). 
«L'adquisició dels marcadors prosòdics de l'evidencialitat». 11è taller sobre la 
prosòdia del català. Universitat Pompeu Fabra, 15/07/2019. 

 Vanrell, Maria del Mar (2018). «Mètodes per a la investigació de fenòmens 
d’interfície». 26 Katalanistentag, Erbacher Hof, Mainz, 28/09/2018 [sessió 
plenària]. 

 Vanrell, Maria del Mar i Torres-Tamarit, F. (2019). «The phonology and phonetics 
of information focus in Majorcan Catalan. Encoding varieties of topic and focus: 
The role of contrast and information status». 41st Annual Meeting of the German 
Linguistics Society (DGfS). Bremen, 6/03/2019. 

 Vanrell, Maria del Mar i Feldhausen, I. (2019). «Fokusrealisierung im Spanischen 
mono- und bilingualer SprecherInnen. Encoding varieties of topic and focus: The 
role of contrast and information status». 41st Annual Meeting of the German 
Linguistics Society (DGfS). Bremen, 6/03/2019. 

 Vilaltella, Sònia, Vanrell, Maria del Mar i Gavarró, Anna (2019). «Caracterització 
prosòdica dels TEA en el seu desenvolupament». 11è taller sobre la prosòdia del 
català. Universitat Pompeu Fabra, 15/07/2019. 

 Barceló Coblijn, Lluís (2019). «Bones, language and cognition: the relevance of 
airsacs for the taxonomy of the genus Homo». Experimental Psycholinguistics 
Conference. Palma, 28/06/2019. 

Enllaços web 

 <http://blocs.uib.cat/licle/> 
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 <http://sem.fundaciorecerca.cat/index.html> 
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Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic de la 
Universitat de les Illes Balears (LINCC-UIB) 
 

Memòria d'activitats (curs 2018-19) 

Resum  

El LINCC es va constituir l'any 2017 (Acord executiu del 24 d’octubre) amb l'objectiu 
d'impulsar la col·laboració entre els grups que fan recerca sobre el canvi climàtic a la 
UIB, així com també impulsar la difusió i la transferència de coneixements a la 
societat, i la docència des d’una perspectiva interdisciplinària. A dia d’avui, més d’una 
setantena d’investigadors 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, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Enginyeria Mecànica i 
Química. Entre els seus membres també hi ha investigadores i investigadors de 
l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA).  

El segon curs de vida del LINCC ha servit per consolidar-lo com a organització de 
referència en matèria de canvi climàtic a les Illes Balears. En aquest sentit, ha dut a 
terme activitats amb diversos actors institucionals i socials de les Illes, i al mateix 
temps ha continuat desenvolupant una fructífera activitat amb actors de l’àmbit 
estatal i internacional. Les activitats de divulgació o transferència de coneixements 
continuen essent un dels eixos fonamentals de l’activitat del LINCC, i ha començat 
una reflexió per aprofundir en la recerca i la docència interdisciplinàries en matèria de 
canvi climàtic.  

A continuació detallam totes les activitats dutes a terme el curs 2018-19, tant les que 
encara continuen en curs com les que hàgim acabat, ja siguin impulsades directament 
pel laboratori o que hagin comptat amb la seva participació a través d’algun dels 
membres. No recollim, en canvi, les activitats pròpies dels grups de recerca (articles, 
projectes, conferències) o de membres del LINCC, si no s’han dut a terme 
expressament en nom del laboratori. 

Llista d'activitats 

 Activitats de suport al desenvolupament i aplicació de polítiques per 
combatre el canvi climàtic  

o Coordinació del projecte de la Comissió Europea Clean Energy for EU 
Islands a Espanya 
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El LINCC forma part del secretariat del projecte Clean Energy for EU Islands 
(CE4EUI), que cerca promoure processos participatius de definició 
d'estratègies de transició energètica a les illes de la Unió Europea. El LINCC 
dona suport principalment a les illes espanyoles seleccionades, que són: 
Mallorca, Menorca, Eivissa, La Palma i Illa de Arousa. 

Hem dut a terme diverses reunions, tan bilateralment, amb cadascuna de les 
illes, com amb totes plegades. A les Balears comptam amb la col·laboració de 
la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic del Govern, mentre que en 
l’àmbit estatal col·laboram amb l'IDAE (Institut per a la Diversificació i Estalvi 
Energètic, que depèn del Ministeri de Transició Ecològica). També hem fet 
reunions d’abast europeu amb les illes seleccionades d'altres països. Fins al 
moment, hem fet una feina de sensibilització en l’àmbit de les institucions 
públiques per a què es comprometin a establir un procés participat per definir 
un full de ruta consensuat dels objectius de la transició i la manera com els 
podem assolir. Hem començat a organitzar equips de transició a les diverses 
illes, constituïts per representants de les administracions públiques, la societat 
civil, el sector privat i el sector educatiu i de recerca. 

o Participació a la Cimera del Clima a Katowice - COP24 

La Universitat de les Illes Balears va participar, com a membre observador, en 
la conferència internacional de la Convenció Marc de Nacions Unides sobre el 
Canvi Climàtic, que va tenir lloc entre el 10 i 15 de desembre a Katowice 
(Polònia) i en el marc de la qual s'havia d'aprovar el reglament d'aplicació de 
l'Acord de París, que regula les emissions de CO2 i altres gasos d'efecte 
d'hivernacle a partir de l'any 2020. El subdirector del LINCC, Pau de Vílchez 
Moragues, hi va assistir en representació de la UIB. 

A més, la participació del LINCC va contribuir a l'establiment de contactes amb 
altres organitzacions participants i a la recollida d'informació. La pròxima 
Cimera del Clima tindrà lloc a Santiago de Xile, a la qual el Laboratori tornarà a 
participar en nom de la UIB. 

 

 Activitats de docència 

o Conferències a càrrec d'investigadors del LINCC i ponents convidats 
en el marc d'assignatures d’estudis reglats, coordinades per 
membres del Laboratori 

Són col·laboracions dutes a terme 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, les causes i conseqüències, estimulant així 
el pensament crític. En aquest curs, per exemple, el subdirector del LINCC Pau 
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de Vílchez Moragues va impartir una conferència a l’assignatura Economia 
Ambiental en Espais Turístics, de la qual és responsable la doctora Catalina 
Torres Figuerola. 

o Redacció d’un article per a la revista de la Global University Network 
for Innovation 

L’experiència interdisciplinària del LINCC és tinguda en compte més enllà del 
nostre marc d’actuació, que és essencialment les Illes Balears. En aquest cas, la 
Global University Network for Innovation va demanar al LINCC si podia 
contribuir amb un article en el qual exposàs la nostra experiència pel que fa a 
la interdisciplinarietat. L’article s’ha de publicar a la seva revista, concretament 
a un número dedicat a Humanities and Higher Education: Generating 
Synergies between Science, Technology and Humanities. L’article duu per títol 
The Interdisciplinary Laboratory on Climate Change of the University of the 
Balearic Islands: a multidisciplinary approach to study and confront Climate 
Change, i va ser redactat pel director del LINCC, Damià Gomis. 

 

 Activitats de transferència de coneixements  

o Organització de les I Jornades sobre Canvi Climàtic a les Illes Balears 

Les Jornades sobre Canvi Climàtic a les Illes Balears varen ser organitzades en 
col·laboració 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 varen comptar, també, amb el suport del Consell Social i 
l’Oficina de Suport a la Recerca de la UIB. Les jornades varen tractar la 
problemàtica del canvi climàtic a les Illes Balears a partir de la presentació de 
ponències científiques i estratègiques, articulades en cinc sessions temàtiques i 
al llarg de dos dies (25 i 26 d’octubre de 2018). Si bé inicialment pensàvem 
dur a terme l’activitat a les instal·lacions de Sa Riera, finalment, a causa de 
l’elevada inscripció de participants (més de 200 persones), la férem a la sala 
d’actes de Comissions Obreres Illes Balears (Palma).  

La distribució dels assistents per sectors va ser la següent: membres del LINCC: 
20; Universitat i altres organismes d’investigació (sense comptar els membres 
del LINCC): 23; personal de l’Administració pública: 50; representants de 
sectors econòmics: 21; representants de la societat civil (ONG i altres 
associacions): 11; actors polítics (parlamentaris): 3; particulars: 32. Tots els 
noms dels ponents, resums de les comunicacions, el document de conclusions, 
etc., estan disponibles de manera lliure a aquest enllaç.  

o Presentació de l’informe de prospectiva Balears H2030 

http://lincc.uib.eu/divulgacio/primeres-jornades-sobre-canvi-climatic-a-les-illes-balears/
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El LINCC va participar en la presentació de l’informe de prospectiva Balears 
H2030, el 27 de març de 2019, publicat conjuntament pel Consell Econòmic i 
Social de les Illes Balears i la UIB, i en el qual han col·laborat diversos membres 
del LINCC a través de la redacció d’un capítol relatiu al canvi climàtic i les Illes 
Balears. L’informe complet es pot consultar a aquest enllaç. El capítol elaborat 
pel LINCC es pot descarregar des d’aquest enllaç. 

o Redacció de l’informe El canvi climàtic a Menorca: sobre els canvis 
observats i prevists, els impactes i la necessitat d’emprendre la 
transició energètica  

L’Agència Menorca Reserva de la Biosfera va demanar al LINCC que redactàs 
un informe sobre les prioritats de la lluita contra el canvi climàtic, centrat en la 
realitat de Menorca. Aquest informe, d’una trentena de pàgines, va ser 
coordinat per Damià Gomis i Pau de Vílchez Moragues, i hi varen participar els 
membres del LINCC Gabriel Jordà Sànchez, Agustí Jansà Clar, Juan Rita 
Larrucea, Miguel Angel Miranda Chueca, Vicente José Canals Guinand i Antoni 
Cladera Bohigas. 

L’objectiu principal de l’informe era valorar la necessitat i la urgència 
d’emprendre una transició energètica a Menorca, a partir de la comparació 
entre la realitat actual i la realitat envers la qual volem anar. Les realitats que 
s’hi analitzen tenen dos caires complementaris: (i) la realitat climàtica: quina 
és la situació actual del clima i quina volem que sigui en el futur; (ii) la realitat 
de les emissions de GEH: quina és la situació actual i quins són els 
compromisos adquirits per part de la comunitat internacional i per part 
d’Espanya en termes de reducció d’emissions. L’informe es pot consultar en 
aquest enllaç. 

o Conferències en el marc de les jornades d'estudi realitzades pels 
alumnes de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès, de la 
Universitat Politècnica de Catalunya 

El subdirector del Laboratori, Pau de Vílchez Moragues, va col·laborar en el 
Taller d’Arquitectura i Projectes (TAP III) amb la conferència «El canvi climàtic 
com element fonamental en la planificació urbana», dut a terme el mes de 
setembre de 2018 al Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB), 
Palma. El febrer de 2019 va col·laborar en una altra conferència, titulada «El 
canvi climàtic. La mirada llarga. El context imprescindible», a Inca. 

o Participació en la jornada organitzada per l’Ajuntament de Palma 
sobre Oportunitats de la custòdia urbana per a l’adaptació de les 
ciutats al canvi climàtic 

http://www.caib.es/sites/ces/ca/n/estudi_sobre_la_prospectiva_econamica_social_i_mediambiental_de_les_societats_de_les_illes_balears_a_lahoritza_2030_h2030/?mcont=51
http://lincc.uib.eu/divulgacio/cicle-de-conferencies-sobre-el-canvi-climatic-2/
http://lincc.uib.eu/wp-content/uploads/El_Canvi-Climatic-i-Menorca_vFinal.pdf
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L’objectiu de la jornada era reflexionar sobre la manera com els espais verds de 
les ciutats poden adaptar-se al canvi climàtic i el paper que pot tenir la 
custòdia del territori en aquesta adaptació. Durant la jornada es varen mostrar 
experiències (de Barcelona i de Mallorca) en les quals participaren actors 
diversos. En nom del LINCC, i per invitació expressa, hi va participar el doctor 
Agustí Jansà, amb la ponència titulada «Canvi climàtic a les illes Balears: 
impactes i reptes d’adaptació». 

o Participació en el taller organitzat pel projecte ADAPTUR a les illes 
Balears 

La doctora Catalina Maria Torres Figuerola, secretària del Laboratori, va 
presentar una ponència en les sessions de participació per a agents socials de 
Calvià i de les Illes Balears. El projecte ADAPTUR, liderat per l'associació Eco-
Union, és un projecte de recerca, participació i construcció de capacitats per 
desenvolupar estratègies per adaptar destinacions turístiques al canvi climàtic, 
que es duu a terme en el marc del Pla nacional d'adaptació al canvi climàtic 
(PNACC). ADAPTUR incorpora diferents tipologies de destinacions (costaneres, 
de muntanya...) i realitats climàtiques i territorials diverses, amb l'objectiu de 
definir guies orientades d'adaptació al canvi climàtic.  

L’objectiu del taller «Destinos costeros resilientes al cambio climático» era 
informar i capacitar agents d'interès sobre l'adaptació del turisme costaner al 
canvi climàtic, amb la finalitat d’oferir-los eines i pensament estratègic per 
prendre decisions, tant en l'àmbit públic com privat. La ponència de la 
secretària del LINCC va ser «La economía balear frente al cambio climático. 
Cambio de paradigma como camino hacia la acción efectiva». 

o Aportació al Seminari dels experts del clima de l'Euroregió Pirineus 
Mediterrània 

L’Euroregió Pirineus Mediterrània va organitzar un seminari a Palma el mes de 
maig de 2019, en el qual va participar el director del Laboratori, Damià Gomis. 
El seminari va constar de dos tallers de treball. El primer taller de treball va 
tractar sobre els reptes de l'Euroregió davant el canvi climàtic. Era necessari 
determinar quins són els reptes comuns de les tres regions (Catalunya, Illes 
Balears i l’Occitània); determinar quines són les eines ja existents per 
enfrontar-los; detectar possibles grups d'interès (recerca, innovació...) que 
siguin o puguin ajudar a afrontar aquests reptes, i parlar de les possibles vies 
de finançament. El segon taller de treball va tractar sobre l’estatus del grup 
d'experts. Calia establir un grup d'experts específic de l'Euroregió o promoure 
fluxos de comunicació amb les xarxes ja existents; organitzar el grup d'experts, 
i parlar també de la conveniència o no de crear una comissió pròpia de canvi 
climàtic. 
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 Activitats de divulgació 

o Cicle de conferències de divulgació sobre el canvi climàtic a la UIB 

Cicle de conferències divulgatives, organitzat pel Laboratori des que es va 
crear, 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 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 al 
vessant més social. 

o Participació en la sisena edició de la fira educativa Ciència per a 
Tothom 

Fira dedicada a la ciència i que té com a objectiu fomentar les vocacions 
científiques i tecnològiques entre el jovent. El LINCC hi va col·laborar en el 
marc de les activitats organitzades pel Departament de Biologia. La persona 
del LINCC encarregada de les activitats va ser el professor Miguel Ángel 
Miranda Chueca. 

o Conferència «Reptes del canvi climàtic», a Alcúdia 

Esdeveniment organitzat per la plataforma ciutadana Salvem Es Moll, en el 
qual el Laboratori va col·laborar amb una conferència sobre el canvi climàtic, 
redactada per tres ponents membres del laboratori: Damià Gomis, director; 
Pau de Vílchez Moragues, subdirector, i Núria Marbà, investigadora científica 
del CSIC. La conferència va tenir lloc el juliol de 2019 a la Casa de Cultura 
d’Alcúdia.  

o Xerrades divulgatives a escoles i instituts 

El LINCC ha fet xerrades a escoles. Per exemple, al CEIP Sa Coma i a Son 
Carrió, de Sant Llorenç des Cardassar. També varen visitar la UIB alumnes 
d’ESO de l’IES de Son Cladera (Palma), als quals l’equip directiu del LINCC 
(Damià Gomis, Catalina Torres i Pau de Vílchez Moragues) es varen adreçar 
amb xerrades de temàtica vària.  

o Xerrades impartides en el marc de la Universitat Oberta per a Majors 

Alguns membres del LINCC han participat en l’edició de 2019 de la UOM amb 
xerrades sobre el canvi climàtic. Concretament, foren els professors i 
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investigadors Anna Traveset (IMEDEA), Gabriel Jordà (IEO), Joana Cursach 
(Departament de Biologia de la UIB), Romualdo Romero i Damià Gomis (tots 
dos del Departament de Física). 

o Participació en els mitjans de comunicació escrits, audiovisuals i digitals 

El LINCC ha dut a terme nombroses intervencions en els mitjans de 
comunicació escrits, audiovisuals i digitals, per tractar-hi qüestions relatives al 
canvi climàtic.  

 

Taula 

Activitat Xifres Observacions 

Suport al desenvolupament i 
aplicació de polítiques de lluita 

contra el canvi climàtic 
2 

Només s’hi inclouen les publicacions 
signades i el projectes demanats com a 
LINCC (no les publicacions ni els projectes 
de cadascun dels membres) 

Docència 2 
No inclou les activitats en les quals han 
participat individualment membres del 
LINCC, sinó solament les dutes a terme en 
nom del LINCC. 

Transferència de coneixement 7 

No inclou les activitats en les quals han 
participat individualment membres del 
LINCC, sinó solament les dutes a terme en 
nom del LINCC. 

Divulgació 6 

No inclou les activitats en les quals han 
participat individualment membres del 
LINCC, sinó solament les dutes a terme en 
nom del LINCC. Cada activitat pot ser en 
realitat una sèrie d’activitats (per exemple, 
sèries de conferències).  

Enllaç a la pàgina web 

 <www.lincc.uib.eu> 
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Institut d'Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari 
de la Universitat dels Illes Balears (IAC3) 

L'Institut d'Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari de la Universitat dels 
Illes Balears (IAC3) és actualment un Institut Universitari d'Investigació, creat per 
l'Acord 4023, del Consell de Govern de les Illes Balears, de 6 de març de 2015. 
Aquesta creació és en realitat una refundació, ja que es tracta d'adaptar al marc de la 
Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, d'Universitats l'anterior Institut d'Aplicacions 
Computacionals de Codi Comunitari (IAC3), sorgit a l'empara d'una normativa 
interna de la Universitat dels Illes Balears (UIB), al juliol de 2008. 
 
El IAC3 és un institut propi de la UIB, una estructura organitzativa que permet més 
visibilitat de la recerca, més enllà de la visió estrictament departamental. En el cas de 
IAC3, hi ha dos departaments implicats: Física i Matemàtiques i Informàtica. 
El denominador comú d'aquests grups, a part d’apostar per l'excel·lència, és que la 
seva investigació comporta el desenvolupament de codis numèrics avançats per a la 
simulació de sistemes d'equacions en derivades parcials. 
 
En algunes comunitats científiques, el desenvolupament de codis complexos s'utilitza 
com a factor de competència entre els diferents grups. Això implica dedicar temps i 
esforç a problemes de computació (o de ciència computacional, en el millor dels 
casos), que lògicament va en detriment del progrés en la consecució de l'objectiu 
final de la investigació. La visió del IAC3 és, en canvi, la col·laboració entre diferents 
grups en el desenvolupament de codis comuns. Això és vist com un avantatge 
competitiu per al conjunt de la comunitat científica, ja que allibera recursos per a la 
investigació. 
La polivalència necessària del codi resultant obre la porta a la seva aplicació en altres 
àmbits, tant científics (interacció fluid-estructura, clau en la modelització de 
processos fisiològics) com tecnològics, passant, per exemple, del tractament 
d'imatges de satèl·lit a les aplicacions de telediagnòstic en medicina. En el nostre cas, 
aquest enfocament multidisciplinari s'ha concretat en una nova línia d'investigació, 
en aplicacions computacionals, que ha anat prenent cos gràcies a la sinergia que ha 
generat el propi institut. 
 
La UIB té la menció de Campus d'Excel·lència Internacional e-MTA. Entre les línies de 
recerca d'aquest projecte figura de manera singular la de Física, Computació i 
Aplicacions (LFCA), que encaixa perfectament amb el perfil de l'Institut. 
 
L'orientació de l'Institut sorgeix a partir d'una anàlisi compartida per cinc línies 
d'investigació: astrofísica, aplicacions computacionals, sistemes dinàmics, 
processament d'imatges i relativitat i gravitació. 
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Premis i mencions 
 

 La doctora Sintes ha estat premiada amb el premi Bartomeu Oliver 2018, dels 
premis 31 de Desembre de l'Obra Cultural Balear, per la seva «contribució a la 
recerca de la UIB que ha obert una finestra al cosmos» (desembre de 2018). 

 La doctora Sintes participa en la selecció espanyola de ciència 2018 de QUO i al 
CNIC com un dels millors científics contemporanis espanyols (novembre de 
2018). 

 La doctora Sintes ha estat premiada amb el premi Sincronizados de l’Agència 
SINC per la seva participació en activitats de comunicació i divulgació científica 
(novembre de 2018). 

 La doctora Sintes ha estat nomenada Filla Predilecta de Sant Lluís (juliol de 2018). 
 La doctora Sintes ha estat premiada amb el premi Rotary Ramon Llull del Rotary 

Club (2018). 
 Els socialistes de Mallorca lliuren el premi Maria Plaza 2018 a la plataforma 

11FBalears perquè ha remarcat el treball i la implicació de persones i 
organitzacions en la lluita per la igualtat de gènere. 

 La doctora C. Vich ha rebut el primer premi al millor pòster del congrés Analysis 
and Modeling of Complex Oscillatory Systems (AMCOS): «Phasic dopamine 
influences on action value estimation». 

 
 
Projectes de recerca 

Agència Estatal d’Investigació Espanyola 

 
 Estudio mediante simulaciones numéricas multiescala del comportamiento del 

glicocálix. Refs: DPI2017-86610-P. Ministeri d’Economia i Competitivitat. IP: Joan 
Josep Cerdà, Carles Bona Casas. Quantitat: 175.450 euros. Data: 01/01/2018 - 
01/01/2020. 

 Dinámica de los plasmas de la atmósfera solar. Ref: AYA2017-85465-P. Ministeri 
d’Economia, Indústria i Competitivitat. IPs: Ramón Oliver, Roberto Soler. 
Quantitat: 132.000 euros. Data: 01/01/2018 - 31/12/2020. 

 Dinámica de los plasmas de la atmósfera solar. Ref: MICINN AYA2014-54485P. IPs: 
J. L. Ballester, J. Terradas. Quantitat: 132.000 euros. Data: 2015-2018. 

 Red nacional de astropartículas (RENATA). REF: FPA2015-68783-REDT. Ministeri 
d’Economia i Competitivitat. IP: Sergio Pastor. IP UIB: Alícia Sintes. Quantitat: 
35.000 euros. Data: 01/12/2015 - 30/11/2018. 

https://sede.micinn.gob.es/stfls/eSede/Ficheros/2016/Anexo1_Preseleccionados_PRP_Proyectos_Excelencia_2016-F.pdf
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 Gravitational waves: from first detections to full design sensitivity with Advanced 
LIGO (IGraWaveEra). REF: FPA2016-76821-P. Ministeri d’Economia i 
Competitivitat. IP: Alícia Sintes, Sascha Husa. Quantitat: 312.000 euros. Data: 
30/12/2016 - 29/12/2019. 

 Jets, kilonovas y ondas gravitacionales: astronomía de multi-mensajeros en colisiones 
de estrellas de neutrones. REF: AYA2016-80289-P. Ministeri d’Economia i 
Competitivitat. IP: Carlos Palenzuela, Joan Massó. Quantitat: 114.000 euros. Data: 
30/12/2016 - 29/12/2019. 

 Red Temática de Relatividad y Gravitación. Ministeri d’Economia i Competitivitat. 
Refs: FIS2016-81770-REDT. IP: Gonzalo Olmo. Quantitat: 18.500 euros. Data: 
01/2017 - 12/2018. 

 Precursores electromagnéticos de eventos de ondas gravitacionales. Refs: AYA2017-
82089-ERC. Ministeri d’Economia i Competitivitat. IP: Carlos Palenzuela. 
Quantitat: 68.181 euros. Data: 01/01/2018 - 30/12/2018 

 RED CONSOLIDER CPAN. Refs: FPA2017-90687-REDC. Ministeri d’Economia, 
Indústria i Competitivitat. Coordinador: Antonio Pich, IP: Carles Bona. Quantitat: 
30.000 euros. Data: 2018-2020. 

 RED CONSOLIDER MULTIDARK: Multimessenger Approach for Dark Matter 
Detection. Refs: FPA2017-90566-REDC. Ministeri d’Economia, Indústria i 
Competitivitat. Coordinador: Carlos Muñoz, IP: Alícia M. Sintes. Quantitat: 
30.000 euros. Data: 01/07/2018 - 30/06/2020. 

 Qualitative study of dynamic systems and their applications, with emphasis in 
neuroscience. Refs: MTM2017-83568-P. Ministeri d’Economia, Indústria i 
Competitivitat. IP: Rafel J. Prohens. Quantitat: 37.268 euros. Data: 01/01/2018 - 
31/12/2021. 

 Qualitative study of Sistemes dinàmics and their applications. Periodic behavior and 
bifurcations. Refs: MTM2014-54275-P. Ministeri de Ciència i Innovació. IP: Rafel J. 
Prohens. Quantitat: 48.279 euros. Data: 01/01/2015 - 31/12/2018. 

 Procesamiento de imágenes digitales y aplicaciones. TIN2014-53772, Ministeri 
d’Economia i Competitivitat. Quantitat: 43.100 euros. Data: 2015-2018. 

 Cadena completa de procesamiento multi-imagen y video.TIN2017-85572-P, 
Ministeri d’Economia i Competitivitat. IP: Antoni Buades. Quantitat: 55.176 euros. 
Data: 2018-2020. 

 

Projectes internacionals 

 Rieger-type periodicity in solar activity and seismology of solar interior. Ref: 217146. 
Shota Rustaveli National Science Foundation (Georgia). IPs: T. V. Zaqarashvili 
(Space Research Institute, Austrian Academy of Sciences, Graz, Austria). 
Quantitat: 78.000 euros. 

https://sede.micinn.gob.es/stfls/eSede/Ficheros/2017/Resolucion_concesion_Europa_excelencia_2017.pdf
https://www.i-cpan.es/es/convocatorias
https://www.i-cpan.es/es/convocatorias
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 Instabilities in partially ionized plasmas. Ref: IN-2014-016. The Leverhulme Trust 
International Networks. IP: R. Oliver (responsable UIB). Data: 2014-2018. 

 International Space Science Institute Equip on Large Amplitude oscillations as a 
probe of quiescent and erupting solar prominences (2017-2019). Composició: 14 
investigadors de la Xina, Anglaterra, Espanya, Croàcia i dels Estats Units. J. 
Terradas, J. L. Ballester (responsables UIB). IP: Manuel Luna (Espanya). Agència 
de recaptació de fons: ISSI. Quantitat: 50.000 euros. Data: 2017-2019. 

 International Space Science Institute Equip on Observed Multi-scale variability of 
Coronal Loops as a probe of Coronal Heating. Ref: Equip No. 401 (International 
Space Science Institute, Berna, Suïssa). IP: C. Froment, P. Antolin i R. Oliver 
(responsable UIB). Composició: 14 investigadors de França, Anglaterra, Noruega, 
el Japó, Espanya, Bèlgica i dels Estats Units. Quantitat: 50.000 euros. Data: 2017-
2019. 

 International Space Science Institute Equip on Towards Dynamic Solar 
Atmospheric Magneto-Seismology with New Generation Instruments (2016-
2018). Composició: 14 investigadors de l’Índia, Anglaterra, Espanya, Bèlgica i els 
Estats Units. R. Soler, J. Terradas (responsables UIB). IP: R. Morton; G. Verth. 
Quantitat: 50.000 euros. 

 International Space Science Institute Equip on Rossby waves in Astrofísica (2016-
2018). Composició: 12 investigadors d’Àustria, Anglaterra, Suïssa, Espanya, Itàlia, 
la Xina, Israel i els Estats Units. R. Oliver, J. L. Ballester (responsables UIB). IP: 
Teimuraz Zaqarashvili (Àustria). Equip: 389. Agència de recaptació de fons: ISSI. 
Quantitat: 50.000 euros. 

 Tests of General Relativity with the Laser Interferometer Gravitational-Wave 
Observatory. Refs: Swiss National Science Fundation, Early Postdoc Mobility 
Fellowship. IP: Leïla Haegel, Sascha Husa. Data: 01/01/2019 - 30/06/2020. 

 Quantum gravity phenomenology in the multi-messenger approach. Refs: COST 
Action CA18108. EU Framework Programme Horizon 2020 Management. IP: 
Sergio Palomares. Data: 13/11/2018 - 12/11/2022. 

 A network for Gravitational Waves, Geophysics and Machine Learning. CA COST 
Action CA17137. EU Framework Programme Horizon 2020. IP: Elena Cuoco 
(càtedra), Alícia M. Sintes (UIB). Data: 13/04/2018 - 12/04/2022. 

 The multi-messenger physics and Astrofísica of neutron stars. Refs: CA COST Action 
CA16214. PHAROS, EU Framework Programme Horizon 2020. Management. IP: 
Nanda REA (càtedra), Alícia M. Sintes (UIB). Data: 22/11/2017 - 21/11/2021. 

 Gravitational waves, black holes and fundamental physics. CA COST Action 
CA16104. EU Framework Programme Horizon 2020. Management Committee: 
Victor Cardoso (càtedra), Alícia Sintes (UIB). Data: 07/04/2017 - 06/04/2021. 

 Gravitational waves from extreme mass-ratio inspirals (GWsFromEMRIs). Marie 
Skłodowska-Curie Individual Fellowships. Research Executive Agency (REA). IP: 
Marta Colleoni, Sascha Husa. H2020-MSCA-IF-2016. Proposal number: 751492. 
Data: 01/02/2018- 01/02/2020. 

https://www.cost.eu/actions/CA18108/
https://www.cost.eu/actions/CA18108/
http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA17137?parties
http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA17137?parties
http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA16214
http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA16214
http://www.pharos.ice.csic.es/
https://gwverse.tecnico.ulisboa.pt/
https://gwverse.tecnico.ulisboa.pt/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2016.html#_blank
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2016.html#_blank
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Projectes observacionals 

 Spectropolarimetic observations of prominences. IP: Ramon Oliver. Coinvestigadors: 
D. Kuridze, T. V. Zaqarashvili, J. Koza, A. Hanslmeier. Organització: Comite ́ de 
Asignacio ́n de Tiempo (CAT) Solar para los Telescopios de los Observatorios de 
Canarias. Dates: 10/04/2018 – 19/04/2018. 

 High resolution observations of type II spicules. IP: Ramon Oliver. Coinvestigadors: 
D. Kuridze, T. V. Zaqarashvili, J. Koza, A. Hanslmeier. Organització: Comite ́ de 
Asignacio ́n de Tiempo (CAT) Solar para los Telescopios de los Observatorios de 
Canarias. Dates: 21/06/2018 – 30/06/2018. 

 GTC follow-up of gravitational radiation sources in the Multi-messenger Era. Refs: 
GTCMULTIPLE4B-18B. Gran Telescopio Canarias. IP: Alberto Javier Castro Tirado. 
Coinvestigadors: María Dolores Caballero García, José Antonio Font Roda 
Youdong Hu, Soomin Jeong, Elena Pian, A. Sintes, Juan Carlos Tello Salas, Binbin 
Zhang. Quantitat: 36 hores. Data: 01/09/2018 - 28/02/2019. 

 Monitoring electromagnetic counterparts of gravitational wave events with NOEMA. 
Refs: P343431 IRAM. Institut de Radioastronomie Millimétrique. IP: I. Agudo and 
A. J. Castro-Tirado. Coinvestigadors: M. Bremer, A. Ritacco, C. Kramer, A. Sintes 
and J. A. Font. Data: 01/12/2018 - 31/05/2019. 

 Monitoring electromagnetic counterparts of gravitational wave events with NOEMA. 
Institut de Radioastronomie Millimétrique. IP: I. Agudo. Coinvestigadors: Alberto 
J. Castro-Tirado (ES), Melanie Krips (IRAMF), Cinthya Herrera Contreras (IRAMF), 
Carsten Kramer (IRAMF), Alícia Sintes (ES), José Antonio Font (ES). S19DV. Data: 
01/06/2019 - 30/11/2019. 

 

Projectes computacionals 

 Divergence-conforming splines in microvascular fluid-structure interaction. Refs: FI-
2018-1-0026. RES-BSC Marenostrum. IP: Carles Bona Casas. Quantitat: 700.000 
hores. Data: 01/03/2018 - 07/07/2018. 

 Divergence-conforming splines in microvascular fluid-structure interaction. 
Codimension one solids. Refs: FI-2018-3-0020. RES-BSC Marenostrum. IP: Carles 
Bona Casas. Quantitat: 2,5 milions d’hores. Data: 01/11/2018 - 07/03/2019.  

 17th Call for PRACE: Gravitational and electromagnetic emission from binary 
neutron star mergers: from coalescence to jet formation. Refs: Tier-0 GEEFBNSM. 
IP: Carlos Palenzuela. Quantitat: 15 milions d’hores. Data: 2/10/2018 - 1/10/2019. 

 Improving the accuracy of gravitational wave models for non-precessing black hole 
mergers. Refs: AECT-2018-2-0022. RES-BSC Marenostrum. IP: Sascha Husa. 
Quantitat: 3 milions d’hores. Data: 20/06/2018 - 20/10/2018. 

 Development of a refined phenomenological gravitational wave model for 
parameterised tests of General Relativity. Refs: AECT-2018-1-0024. RES-BSC 
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Altamira. IP: Leïla Haegel. Quantitat: 100.000 hores. Data: 01/03/2018 - 
30/06/2018. 

 Tuning finite difference algorithms for binary black hole evolutions in general 
relativity. Refs: AECT-2018-1-0023. RES-BSC Marenostrum. IP: Sascha Husa. 
Quantitat: 2,5 milions d’hores. Data: 03/01/2018 - 03/07/2018. 

 RES-BSC Marenostrum: modelling gravitational wave signals from eccentric binaries. 
Refs: AECT-2017-3-0013. IP: Sascha Husa. Quantitat: 3,4 milions d’hores. Data: 
01/11/2017 - 28/02/2018. 

 PRACE: Modeling gravitational wave signals from black hole binaries. 
14th Call. ID: 2015133131. Recurs atorgat: 8,4 milions d’hores concedides per a 
l'any 1; 12 milions d’hores prereservades per a l’any 2 al MareNostrum III. IP 
Sascha Husa. Data: 15/03/2016 - 15/03/2018. 

 RES-BSC P9: All-sky searches of continuous gravitational-wave signals from 
spinning neutron stars in binary systems. IP: Pep Covas. AECT-2019-1-0021. 
400.000 hores. Data: 01/03/2019 - 30/06/2019. 

 RES-BSC Marenostrum: modelling a competition of mass ratio and spin terms for 
gravitational waves from coalescing black holes. IP: Sascha Husa. 3,6 milions 
d’hores. Data: 2019. 

 RES-BSC Marenostrum: Waveform Systematics for Golden Binary Black Holes in 
O3. IP: Geraint Pratten. 5.644.800 hores. Data: 2019. 

 RES-BSC Marenostrum: Relativistic compressible MHD turbulence for neutron star 
mergers. IP: Daniele Viganò. 2 milions d’hores. Data: 2019. 

 
 

Contractes d’investigació 
 

 Títol: Méthodes locale et globale rapides pour la stéréorestitution. 
Referència: R &T MSMW R-S16/OT-0004-084.  
Institució de finançament: Centre National d'Études Spatiales (CNES), França. 
Investigador principal: Antoni Buades. 
Quantitat: 60.000 euros. 
Data: 2016 – 2018.  

 

Patents 
 

 L. Rudin; J. L. Lisani; P. Monasse, i J. M. Morel. Object recognition based on 2D 
images and 3D models. Núm. de sol·licitud: 7587082. País de prioritat: Estats 
Units d’Amèrica. Data de prioritat: 2009. En explotació per Cognitech. 
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 B. Buades; B Coll; J. M. Morel, i B. Rougé. Procedimiento de establecimiento de 
correspondencia entre una primera imagen digital y una segunda imagen digital 
de una misma escena para la obtención de disparidades. Patent espanyola. Ref. 
P25155ES00. UIB, 2009. Extensió PCT conjunta UIB-CNES, sol·licitada també per 
als EUA. 

 F. Cao; F. Guichard; N. Azzabou; A. Buades; B. Coll, i J. M. Morel. Procedé de 
traitement d’objet numérique et systéme associé. Patent francesa. Ref. 
PA080163EC, 2008. En explotació per DxO. 

 B. Buades; B Coll, i J. M. Morel. Image data process by image noise reduction and 
camera integrating the means for implementing this process. Patent europea UIB – 
CNRS – ENS Cachan, 2004. Extensió als EUA: US 8, 253, 825 B2 (28/08/2012). 

 L. Rudin; J. L. Lisani; J. M. Morel, i P. Yu. Video demultiplexing based on meaningful 
modes extraction. Núm. de sol·licitud: 7328198. País de prioritat: Estats Units 
d’Amèrica. Data de prioritat: 2008. En explotació per Cognitech. 

 L. I. Rudin; J. L. Lisani, i J. M. Morel. Registration and comparison of three 
dimensional objects in facial imaging. Núm de registre: 8, 605, 989. Estats Units 
d’Amèrica (2013).  

 
 

Assoliments acadèmics 

Tesis doctorals 

 Títol: High-frequency waves and instabilities in multi-fluid partially ionized solar 
plasmas 
Estudiant: David Martínez (Universitat de les Illes Balears) 
Directors: doctor J. Terradas i doctor R. Soler 
Presentada: 17/01/2018 

 Títol: Coalescence of Exotic Compact Objects in the new era of gravitational wave 
astronomy 
Estudiant: Miguel Ángel A. Bezares Figueroa 
Director: doctor Carlos Palenzuela Luque 
Presentada: 26/06/2019 

 

Tesis de màster 

 Títol: Takens’ Theorem: Proof and Applications 
Estudiant: Jordi Penalva Vadell (Universitat de les Illes Balears) 
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Directors: María Jesús Álvarez i Antonio E. Teruel 
Presentada: 9/11/2018 

 
 Títol: Towards a Reformulation of the Hough Method for Continuous Gravitational 

Wave Searches 
Estudiant: Rodrigo Tenorio Márquez( Universitat de les Illes Balears) 
Directors: Alícia M. Sintes 
Presentada: 21/06/2019 

 
 
Publicacions 
 
 L. Herrera; A. Di Prisco i J. Carot. «Tilted shear-free axially symmetric fluids». 

Physical Review D, 97, 124003 (5 de juny de 2018). DOI: 
https://doi.org/10.1103/PhysRevD.97.124003 

 F. Carrasco; C. i O. Reula. «Pulsar magnetospheres in General Relativity». Phys. 
Rev. D, 98, 023010 (9 de juliol de 2018). DOI: 10.1103/PhysRevD.98.023010 

 J. Buades, i L. Lisani. «Video Denoising with Optical Flow Estimation». Tractament 
d’imatges on line, Vol. 8, 142-166 (23 de juliol de 2018). DOI: 
10.5201/ipol.2018.224 

 C. Palenzuela; B. Miñano; D. Viganò; A. Arbona; C. Bona Casas; A. Rigo; M. 
Bezares; C. Bona i J. Massó. «A Simflowny-based finite-difference code for high-
performance computing in numerical relativity». Classical and Quantum Gravity 35 
(18), 185007 (21 d’agost de 2018). DOI: 10.1088/1361-6382/aad7f6 

 Buades, J. i Lisani, L. «Patch-based methods for video denoising». Chapter in book 
Denoising of Photographic Images and Video, Advances in Computer Vision and 
Pattern Recognition. Springer (11 de setembres de 2018). DOI: 10.1007/978-3-319-
96029-6_7 

 Casquero, H.; Jessica Zhang, Y.; Bona Casas, C.; Dalcin, L., i Gómez, H. «Non-
body-fitted fluid–structure interaction: Divergence-conforming B splines, fully-
implicit dynamics, and variational formulation». Journal of Computational 
Physics.Volum 374, 625-653 (14 de setembre de 2018). doi: 
10.1016/j.jcp.2018.07.020 

 Desroches, M.; Fernández-García, S.; Krupa, M.; Prohens, R., Teruel Antonio E. 
capítol de llibre: «Piecewise-linear (PWL) canard dynamics Simplifying singular 
perturbation theory in the canard regime using piecewise-linear systems». 
Nonlinear Systems, vol. 1, 67-86. Mathematical Theory and Computational 
Methods. Edit.: Springer International Publishing (16 de setembre de 2018). doi: 
10.1007/978-3-319-66766-9_3 

 Abbott, B. P. et al. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration). 
«GW170817: Measurements of neutron star radii and equation of state. Phys». 

doi:%20https://doi.org/10.1103/PhysRevD.97.124003
doi:%20https://doi.org/10.1103/PhysRevD.97.124003
https://journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/PhysRevD.98.023010
https://doi.org/10.5201/ipol.2018.224
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-96029-6_7
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-96029-6_7
https://doi.org/10.1016/j.jcp.2018.07.020
https://doi.org/10.1016/j.jcp.2018.07.020
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Rev. Lett. 121, 161101 (15 d’octubre de 2018) doi: 
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.121.161101 

 Terradas, J.; Arregui, I. «Temporal and Spatial Scales for Coronal Heating by 
Alfvén Wave Dissipation in Transverse Loop Oscillations». Research Notes of the 
AAS, volum 2 (4) (29 d’octubre de 2018). doi: 10.3847/2515-5172/aaeb26 

 Bezares, M. i Palenzuela, C. «Gravitational Waves from Dark Boson Star binary 
mergers». Classical and Quantum Gravity, volum 35 (23) (7 de novembre de 
2018). doi: 10.1088/1361-6382/aae87c 

 Duran, J. i Buades, A. «Restoration of Pansharpened Images by Conditional 
Filtering in the PCA Domain». IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, en 
premsa (8 de novembre de 2018). doi: 10.1109/LGRS.2018.2873654 

 Nagar, A.; Bernuzzi, S.; del Pozzo, W.; Riemenschneider, G.; Akcay, S.; Carullo, G.; 
Fleig, Ph.; Babak, S.; Tsang, Ka Wa; Colleoni, M.; Messina, F.; Pratten, G.; Radice, 
D.; Rettegno, P.; Agathos, M.; Fauchon-Jones, E.; Hannam, M.; Husa, S.; Dietrich, 
T.; Cerdà-Duran, P.; Font, José A.; Pannarale, F.; Schmidt, P.; Damour, Th. «Time-
domain effective-one-body gravitational waveforms for coalescing compact 
binaries with nonprecessing spins, tides and self-spin effects». Phys. Rev. D 98, 
104052 (28 de novembre de 2018). doi: 10.1103/PhysRevD.98.104052 

 Novak, E. V.; Pyanzina, E. S.; Rozhkov, D. A.; Ronti, M.; Cerdà J. J.; Sintes T.; 
Sánchez; Kantorovich, S. S. «Suspension of supracololloidal magnetic polymers: 
self-assembly properties from computer simulations». Journal of Molecular 
Liquids, 271, 631-638 (1 de desembre de 2018). Doi: 10.1016/j.molliq.2018.08.145 

 Prohens, R., Torregrosa, J. New lower bounds for the Hilbert numbers using 
reversible centers. Nonlinearity 32 (2019), 331-355 (20 de desembre de 2018). 
doi: 10.1088/1361-6544/aae94d 

 Abbott B. P. et al. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration) 
Properties of the binary neutron star merger GW170817. Physical Review X(9), 
011001 (2 de gener de 2019). doi:10.1103/PhysRevX.9.011001 

 Ramos-Buades, A.; Husa, S. i Pratten, G. Simple procedures to reduce eccentricity 
of binary black hole simulations. Physical Review D(99), 023003 (3 de gener de 
2019). doi:10.1103/PhysRevD.99.023003 

 ANTARES, IceCube, LIGO, Virgo Collaborations. Search for Multimessenger 
Sources of Gravitational Waves and High-energy Neutrinos with Advanced LIGO 
during Its First Observing Run, ANTARES, and IceCube. The Astrophysical Journal, 
870(2) (16 de gener de 2019). doi:0.3847/1538-4357/aaf21d 

 Soler, R.; Terradas, J.; Oliver, R. ; Ballester, J. L. Energy transport and heating by 
torsional Alfvén waves propagating from the photosphere to the corona in the 
quiet Sun. The Astrophysical Journal, 871 (1) (17 de gener de 2019). 
doi:10.3847/1538-4357/aaf64c  

 The Fermi Gamma-ray Burst Monitor Team, The LIGO Scientific Collaboration, the 
Virgo Collaboration. A Fermi Gamma-ray Burst Monitor Search for 
Electromagnetic Signals Coincident with Gravitational-Wave Candidates in 
Advanced LIGO's First Observing Run. The Astrophysical Journal, 871(1) (24 de 
gener de 2019) doi:10.3847/1538-4357/aaf726  
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 Carrasco, F.; Viganò, D.; Palenzuela, C. i Pons, J. A. Triggering magnetar outbursts 
in 3D force-free simulations. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: 
Letters, 484(1), març de 2019, L124–L129 (6 de febrer de 2019). 
doi:10.1093/mnrasl/slz016 

 The LIGO Scientific Collaboration, The Virgo Collaboration. Constraining the p-
mode--g-mode tidal instability with GW170817. Physical Review Letters 122, 061104 
(13 de febrer de 2019). doi:10.1103/PhysRevLett.122.061104 

 Oliver, M.; Keitel, D.; Miller, A. L.; Estellés, H.; Sintes, A. M. Matched-filter study 
and energy budget suggest no detectable gravitational-wave 'extended emission' 
from GW170817. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 485(1), 1 de 
maig de 2019, 843–850 (15 de febrer de 2019). doi:10.1093/mnras/stz439 

 Dunovan, K.; Vich, C.; Clapp, M.; Verstynen, T. i Rubin, J. Reward-driven changes 
in striatal pathway competition shape evidence evaluation in decision-making. 
PLOS Computational Biology (16 de febrer de 2019). doi:10.1101/418756 

 Bona, C.; Bezares, M.; Pons-Rullan, B. i Viganò, D. 3+2 Cosmology: unifying FRW 
metrics in the bulk. Physical Review D 99, 043530 (20 de febrer de 2019). 
doi:10.1103/PhysRevD.99.043530 

 Soler, R. Transverse waves in coronal flux tubes with thick boundaries: The effect 
of longitudinal flows. Astronomy and Astrophysics, 623, a. 32 (28 de febrer de 
2019). doi:10.1051/0004-6361/2018349362 

 Kuridze, D.; Mathioudakis, M.; Morgan, H.; Oliver, R.; Kleint, L.; Zaqarashvili, T. V.; 
Reid, A.; Koza, J.; Löfdahl, M. G.; Hillberg, T.; Kukhianidze, V. i Hanslmeier, A. 
Mapping the Magnetic Field of Flare Coronal Loops. The Astrophysical Journal, 874 
(2) (29 de març de 2019). doi:10.3847/1538-4357/ab08e9 

 Gachechiladze, T.; Zaqarashvili, T. V.; Gurgenashvili, E.; Ramishvili, G.; Carbonell, 
M.; Oliver, R., i Ballester, J. L. Magneto-Rossby Waves in the Solar Tachocline and 
the Annual Variations in Solar Activity. The Astrophysical Journal, 874(2) (3 d’abril 
de 2019). doi:10.3847/1538-4357/ab0955 

 The LIGO Scientific Collaboration, the Virgo Collaboration. Searches for 
Continuous Gravitational Waves from Fifteen Supernova Remnants and 
Fomalhaut b with Advanced LIGO. The Astrophysical Journal, 875(2) (23 d’abril de 
2019). doi:10.3847/1538-4357/ab113b 

 Abbott B. P. et al. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration). Search 
for gravitational waves from a long-lived remnant of the binary neutron star 
merger GW170817. The Astrophysical Journal, 875(2) (25 d’abril de 2019). 
doi:10.3847/1538-4357/ab0f3d 

 Viganò, D.; Martínez-Gómez, D.; Pons, J. A.; Palenzuela, C.; Carrasco, F.; Miñano, 
B.; Arbona, A.; Bona, C. i Massó, J. A Simflowny-based high-performance 3D code 
for the generalized induction equation. Computer Physics Communications, 237, 
168-183 (abril de 2019). doi:10.1016/j.cpc.2018.11.022 

 Oliver, M.; Keitel, D. i Sintes, Alícia M. The Adaptive Transient Hough method for 
long-duration gravitational wave transients. doi: 10.1103/PhysRevD.99.104067, 
Physical Review D 99, 104067 (28 de maig de 2019), arXiv:1901.01820 

 Covas, P. B. i Sintes, Alícia M. BinarySkyHough: a new method to search for 
continuous gravitational waves from unknown neutron stars in binary systems. 
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doi: 10.1103/PhysRevD.99.124019, Physical Review D 99, 124019  (13 de juny de 
2019), arXiv:1904.04873 

 
 

Memoràndum d'enteniment i acords de col·laboració 
 

 Conveni de col·laboració cultural, acadèmic i científic entre la Universitat de 
Leibniz de Hannover (Alemanya) i la Universitat de les Illes Balears (Espanya). 

 Memoràndum d'enteniment per a la col·laboració nacional en camps de Física 
de Partícules, Astropartícules i Física Nuclear entre institucions espanyoles 
dedicades a ciència, recerca i desenvolupament tecnològic. Centre Nacional de 
Física de Partícules, Astropartícules i Nuclears (CPAN) (2016). 

 Memoràndum d’enteniment (LIGO-M020265-00) entre el Grup Relativitat i 
Gravitació de la Universitat de les Illes Balears i el Laser Interferometer 
Gravitational Wave Observatory (LIGO) des del 2002. 

 Memoràndum d’enteniment (GE0-E2009-01) amb la Universitat de les Illes 
Balears, l’Institut Max Planck de Física Gravitacional (Institut Albert Einstein), 
la Universitat de Glasgow, la Universitat de Hannover i la Universitat de 
Cardiff (2009). 

 Memoràndum d’enteniment amb la Universitat de les Illes Balears i el Laser 
Interferometer Space Antenna (LISA). 

 El Grup de Relativitat col·labora amb el projecte ET (Einstein Telescope) que té 
com a objectiu la realització d’una infraestructura de recerca crucial a Europa: 
un observatori d’ones gravitacionals de tercera generació. 

 Memoràndum d’enteniment amb la Universitat de les Illes Balears i VESF (el 
Fòrum Científic Virgo-EGO). 

 En el 2014, l'IEEC (Institut d'Estudis Espacials de Catalunya) va signar un 
acord específic de col·laboració científica amb la UIB per a la detecció d'ones 
gravitacionals. 

 Memoràndum d’enteniment amb la Universitat de les Illes Balears i l’Institut 
d’Astrophysique Spatiale de Orsay (França) (doctor Elie Soubrié). 1/10/2018 - 
30/09/2019 

 Memoràndum d’enteniment entre la Universitat de les Illes Balears i la 
Universitat Long Islad (EUA) (doctor Steve Liebling). 1/09/2018 - 31/10/2020. 

 Memoràndum d’enteniment entre la Universitat de les Illes Balears i la 
Universitat de Hasselt (Bèlgica) (doctor Peter De Maesschalck). 1/09/2018 - 
31/08/2020. 

 Memoràndum d’enteniment entre la Universitat de les Illes Balears i la 
Universitat de la Bretanya Sud (França) (professor Nicolas Courty i professor 
Jacques Froment). 01/01/2019 - 31/12/2020. 

 Acord instrumental de subvenció amb l'Administració de les Illes Balears i la 
Universitat de les Illes Balears per a la investigació de les ones gravitacionals. 
Govern de les Illes Balears. IP: Alícia M. Sintes. 175.000 euros. Data: 
01/05/2016 - 10/2020. 

https://journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/PhysRevD.99.124019
https://arxiv.org/abs/1904.04873
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 Col·laboració entre l'Associació Astromallorca (ref. 3760) i la Universitat de les 
Illes Balears (2019). 

 Memoràndum d’enteniment entre la Universitat de les Illes Balears i l’Institut 
Mallorquí de Ciències de l’Espai (IMCE) (ref. 3559) 

  

Membres de societats i col·laboracions 
 

 American Physical Society, APS (Carles Bona, Carlos Palenzuela, Josep Covas) 
 European Astronomical Society, EAS (José Luis Ballester, Sascha Husa, Ramon 

Oliver, Carlos Palenzuela, Alícia M. Sintes, Roberto Soler, Jaume Terrades i 
Daniele Viganò) 

 European Physical Society (Ramon Oliver) 
 International Society on General Relativity and Gravitation, ISGRG (Jaume 

Carot, Sascha Husa i Alícia M. Sintes) 
 Institut Menorquí d’Estudis (Alícia M. Sintes) 
 International Astronomical Union (José Luis Ballester i Ramon Oliver) 
 Institute of Physics (José Luis Ballester) 
 New York Academy of Sciencies (Carles Bona) 
 LIGO Scientific Collaboration (Marina Adrover, Alícia Calafat, Marta Colleoni, 

Josep Covas, Héctor Estellés, Cecilio García, Leila Haegel, Sascha Husa, Rafel 
Jaume, Maite Mateu, Miquel Oliver, Geraint Pratten, Antoni Ramos, Alícia M. 
Sintes, Rodrigo Tenorio) 

 LISA Consortium (Marina Adrover, Marta Colleoni, Josep Covas, Héctor 
Estellés, Cecilio García, Leila Haegel, Sascha Husa, Rafel Jaume, Miquel Oliver, 
Geraint Pratten, Antoni Ramos, Alícia M. Sintes, Rodrigo Tenorio) 

 Reial Societat Espanyola de Física, RSEF (José Luis Ballester, Carles Bona, 
Sascha Husa i Alícia M. Sintes) 

 Red Dinámica, Atractores, No Linealidad, Caos y Estabilidad, DANCE (María 
Jesús Álvarez, Rafel Prohens, Antonio Teruel i Catalina Vich) 

 Societat Balear de Matemàtiques (María Jesús Álvarez) 
 Societat Catalana de Física (Jaume Carot). 
 Societat Espanyola d’Astronomia, SEA (José Luis Ballester, Sascha Husa, 

Ramon Oliver, Carlos Palenzuela, Alícia M. Sintes, Roberto Soler, Jaume 
Terrades i Daniele Viganò) 

 Societat Espanyola de Gravitació i Relativitat, SEGRE (Carles Bona, Jaume 
Carot, Sascha Husa i Alícia M. Sintes) 

 Societat Espanyola de Matemàtiques Aplicades (Bartomeu Coll) 
 Professor visitant de l’IFT Índia (Sascha Husa) 

 

Participació en comitès científics 
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Organització d'activitats R+D 

 Alícia M. Sintes. XIII Reunión Científica de la Sociedad Española de Astronomía. 
Comitè científic organitzador. 16-20/07/2018, Salamanca, Espanya. 
https://sea2018.usal.es/es 

 Alícia M. Sintes. Spanish-Portuguese Relativist Meeting (EREP) 2018. Comitè 
científic organitzador. 4-7/09/2018, Palencia, Espanya. https://Tallers.ift.uam-
csic.es/222 

 José Luis Ballester. BUKS 2018: Waves and instabilities in the solar atmosphere: 
Confronting the current state-of-the-art. Comitè científic organitzador. 03-
07/09/2018. La Laguna, Tenerife, Espanya 

 Sascha Husa. European Einstein Toolkit Meeting 2018. Comitè científic 
organitzador. 10-13/09/2018, Institut Superior Tècnic, Lisboa 

 Alícia M. Sintes, Sascha Husa. LVC waveforms face-to-face Meeting. Comitè 
científic organitzador. 30/10/2018-1/11/2018. Palma, Espanya.  

 Comitè organitzador conjunt del grup TAMI (UIB) i LMBA (Universitat de la 
Bretanya Sud). Taller «Some problems in image processing». 27/05/19, Campus 
UIB. 

 Sistemes Dinàmics. Advances in Qualitative Theory of Differential Equations 
Comitè científic organitzador. 17-21/06/2019, Castro Urdiales 

 Sascha Husa. IX Iberian Gravitational Waves Meeting Gravitation. Comitè científic 
organitzador. 7-12/07/2019, Santiago de Compostel·la, Espanya 

 Alícia M. Sintes. 22 International Conference on General Relativity and 
Gravitation. Comitè científic organitzador. Comitè local organitzador. 7-
12/07/2019, València, Espanya 

 Alícia M. Sintes. VII Meeting on Fundamental Cosmology. Comitè científic 
organitzador. 9-11/09/2019, Madrid, Espanya 

Comitès científics o tècnics 

 Alícia M. Sintes. Junta d'Acreditació - MSc in Astrophysics & Relativity, Universitat 
de la Ciutat de Dublín 

 Alícia M. Sintes. Consell Científic Assessor del Clúster d'Excel·lència 
QuantumFrontiers 

 Alícia M. Sintes. Avaluadora d’Agència de Gestió d’Ajudes Universitàries i 
d’Investigació del programa Beatriu de Pinós. 

 José Luis Ballester, Carles Bona i Ramon Oliver, avaluadors del Doctorat en Física 
de les línies de recerca de Relativitat i Astrofísica 

 Alícia M. Sintes i Sascha Husa, membres del Consell de Col·laboració Científica de 
LIGO. 

 Alícia M. Sintes, membre del comitè executiu GEO600 
 Alícia M. Sintes, avaluadora de la International Max Planck Research School on 

Gravitational Waves. 

https://sea2018.usal.es/es
https://sea2018.usal.es/es
https://workshops.ift.uam-csic.es/222
https://workshops.ift.uam-csic.es/222
http://www.iac.es/congreso/BUKS2018/
http://www.iac.es/congreso/BUKS2018/
http://grg.uib.es/lvcwaveforms2018/
http://iac3.uib.es/2019/05/10/workshop-some-problems-in-image-proceesing/
http://www.gsd.uab.cat/aqtde2019/
http://www.gsd.uab.cat/aqtde2019/
http://www.gr22amaldi13.com/
http://www.gr22amaldi13.com/
https://www.ucm.es/iparcos/vii-meeting-on-fundamental-cosmology
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  Alícia M. Sintes, membre del comitè de nomenaments de la International Society 
on General Relativity & Gravitation (ISGRG). 

 Jaume Carot, membre del comitè executiu de la comissió sectorial de R+D+I de la 
CRUE. Forma part del grup de treball CRUE per a l'Agenda Ibèrica del 
Coneixement. 

 Jaume Carot, membre del grup expert RIS3 dels EUA. 
 Jaume Carot, membre del comitè de seguiment de l’estratègia RIS3 a les Illes 

Balears. 
 Ramon Oliver, membre del Patronat de la Divisió Europea de Física Solar de la 

European Physical Society. 
 Bartomeu Coll, membre de la Comissió d'Acreditació Matemàtica (ANECA) 
 Bartomeu Coll, membre del consell editorial de SIAM Imaging Journal. 
 Alícia M. Sintes, membre del consell editorial d’Astroparticle Physics (2018). 
 Alícia M. Sintes, membre de la comissió de qualitat del Doctorat en Física fins a 

l’octubre de 2018. 
 

Gestió R+D 
 

 Alícia M. Sintes és secretària de la comissió de Doctorat en Física. 
 Alícia M. Sintes és secretària de l’IAC3. 
 Carles Bona és director del Departament de Física. 
 Carles Bona és membre de la comissió de desenvolupament i disseny del 

currículum actual del Grau de Física de la UIB. 
 Jaume Carot, vicerector de Recerca i Internacionalització. 
 José Luis Ballester és el director de l’IAC3. 
 Carlos Palenzuela és membre de la comissió acadèmica del Doctorat en Física. 

 
Organització d’activitats R+D 

Congressos IAC3 

 10-14/09/2018. Initiation to Research and Innovation Taller. Reunió conjunta 
entre la UIB (tractament d’imatges) i ENPC (École Nationale des Ponts et 
Chaussée), https://imi2018.enpc.fr/ 

 21-22/09/2018. Jornades científiques sobre l'estudi qualitatiu dels sistemes 
dinàmics i les seves aplicacions. Palma, Espanya. 

 30/10/2018-1/11/2018. LVC Waveforms face-to-face Meeting, organitzat pel Grup 
de Relativitat i Gravitació de la UIB, Espanya. 
http://grg.uib.es/lvcwaveforms2018/ 

 21-25/01/2019. RTNS2019 (Recent Trends in Non-linear Science) Taller organitzat 
pel grup de Tractament d’Imatges i de Sistemes Dinàmics. Edifici Sa Riera, UIB 

https://imi2018.enpc.fr/
http://grg.uib.es/lvcwaveforms2018/
http://www.dance-net.org/rtns2019/
http://www.uib.cat/lauib/localitzacio/Sa-Riera/
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 27/05/2019. Taller «Some problems in image processing», organitzat pel Grup 
de Tractament d’Imatges i LMBA (Universitat de la Bretanya Sud) 

 

Seminaris IAC3 

 5 d’octubre de 2018: Miquel Oliver Almiñana: «Neutron stars as gravitational 
wave emitters». 12 hores, Lab. 10, edifici Antoni Maria Alcover, UIB 

 15 d’octubre: Rodrigo Tenorio: «Applications of Universal Statistics to search for 
continuous GWs», 10.30 hores, aula 3A, edifici Antoni Maria Alcover 

 16 d’octubre: Josep Covas: «A new method to detect continuous gravitational 
waves from spinning neutron stars in binary systems», 11 hores, aula 2A, edifici 
Antoni Maria Alcover, UIB 

 2 de novembre: Tom Broadhurst (Departament de Física Teòrica, Universitat del 
País Basc, Ikerbasque, Basque Foundation for Science, Bilbao) «Dark Waves in the 
Galaxy and the Axiverse», 11.30 hores, Lab. 10, edifici Antoni Maria Alcover, UIB, 
Palma 

 6 de novembre de 2018: Gary Verth (Universitat de Sheffield, Regne Unit). 
Seminari: «Sunspot waves». Departament de Física, UIB 

 28 de gener de 2019: Rodrigo Tenorio i Miquel Oliver. Seminari «The Hough 
universal statistics and its optimal test on unresolved signals for continuous GW». 
Lab. 10, edifici Antoni Maria Alcover, UIB, Palma 

 1 d’abril de 2019: Alícia Calafat i Maite Mateu. Seminari: «Nested sampling. 
Sampling errors and introduction to nestcheck». Lab. 10, edifici Antoni Maria 
Alcover, UIB, Palma

 

Seminaris i col·loquis 
 

 6 de juny de 2019. Col·loqui «Hunt for gravitational waves». Alícia M. Sintes. 
Donostia International Physics Center, Sant Sebastià 

 
 
Contribució a conferències i tallers 

Conferència convidada 

 Cerdà, Joan J. Conferència convidada: «Magnetic fields, a new promising 
technological field». Graduated Students Meeting on Electronics Engineering 
2018. 28-29/06/2018, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona. 

http://iac3.uib.es/2019/05/10/workshop-some-problems-in-image-proceesing/
https://www.nanogune.eu/seminar/dipc-colloquium-hunt-gravitational-waves
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 Soler, R.; Terradas, J.; Oliver, R. i Ballester, J. Conferència convidada: «Energy 
transport and heating by torsional Alfvén waves in the partially ionized 
chromosphere. BUKS 2018». 03-07/09/2018, La Laguna, Tenerife, Espanya 

 Pratten G. Conferència convidada: «Four Challenges in Gravitational Wave 
Astronomy with Neutron Stars», títol Phenomenological Waveform Models 
http://www.pr.infn.it/html_extra/gTaller/gw180116/  
INFN, Universitat de Parma, Parma, Itàlia, 16/01/2018 – 17/01/2018 

 Palenzuela, C. Conferència convidada: «Binary compact objects in alternative 
theories of gravity». Congrés: Gravity@Malta 2018: Gravitational Waves, Black 
Holes and Fundamental Physics. 22-25/01/2018, Universitat de Malta, Malta 

 Sintes, Alícia M. Conferència convidada: «Searches for signals from unknown or 
poorly known sources». 16-20/04/2018. INT Taller INT-18-71W: Astro-Solids, 
Dense Matter and Gravitational Waves. Seattle, Estats Units  
https://dcc.ligo.org/LIGO-G1800775 
http://www.int.washington.edu/PROGRAMS/18-71W/ 

 Sintes, Alícia M. Conferència convidada: «CW Searches Overview», 19/03/2018. 
LVC Meeting. Universitat Estatal Sonoma, Califòrnia, EUA, 
https://dcc.ligo.org/G1800487, http://ligo.sonoma.edu/ 

Ponències 

 Oliver, R. 
Ponència: «Do signals dream of the Empirical Mode Decomposition? Rossby 
Waves in Astrofísica». 05/07/2018. International Space Science Institute, 
Bern, Suïssa 

 Auchère, F.; Soubrié, E.; Antolin, P.; Froment, C.; Oliver, R.; Pelouze, G. 
Ponència: «The coronal monsoon: thermal nonequilibrium revealed by 
periodic coronal rain». COSPAR 2018. 14-22/07/2018. Caltech, Pasadena, 
Califòrnia, EUA 
 

 Terradas, J.; Ballester, J. L.; Soler, R.; Oliver, R. i Luna, M. 
Ponència: «Dynamics and morphology of solar prominences from MHD 
simulations». COSPAR 2018. 14-22/07/2018. Caltech, Pasadena, Califòrnia, 
EUA 

 Oliver, R.; Soler, R.; Terradas, J.; Zaqarashvili, T. V.; Khodachenko, M. L.; 
Antolin, P. i Boulharrak, A 
Ponència: «What brakes coronal rain?» COSPAR 2018. 14-22/07/2018. 
Caltech, Pasadena, Califòrnia, EUA 

 Adrover, A. 
Ponència: «3D numerical simulations of oscillations in prominences». 
XIII Reunió Científica de la SEA. 16-20/07/2018. Salamanca, Espanya 

 Soler, R.; Terradas, J.; Oliver, R.; Ballester, J. L. 

http://www.iac.es/congreso/BUKS2018/
https://dcc.ligo.org/LIGO-G1800045
http://whttp/www.pr.infn.it/html_extra/gworkshop/gw180116/
https://www.um.edu.mt/events/gravitymalta2018/home
https://www.um.edu.mt/events/gravitymalta2018/home
https://dcc.ligo.org/LIGO-G1800775
http://www.int.washington.edu/PROGRAMS/18-71W/
https://dcc.ligo.org/G1800487
http://ligo.sonoma.edu/
http://cospar2018.org/
http://cospar2018.org/
http://cospar2018.org/
https://www.sea-astronomia.es/reunion-cientifica-2018
https://www.sea-astronomia.es/reunion-cientifica-2018
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Ponència: «Torsional Alfvén waves in the lower solar atmosphere: energy 
transport and dissipation». XIII Reunió Científica de la SEA. 16-20/07/2018. 
Salamanca, Espanya 

 Ballester, J. L.; Carbonell, M.; Soler, R. i Terradas, J. 
Ponència: «The temporal behaviour of MHD waves in a partially ionized 
prominence-like plasma: effect of heating and cooling with different radiative 
loss functions». XIII Reunió Científica de la SEA. 16-20/07/2018. Salamanca, 
Espanya 

 Adrover, A. 
Ponència: «Numerical study of a 3D prominence model: transverse and 
longitudinal MHD oscillatory modes». BUKS 2018. 03-07/09/2018. La 
Laguna, Tenerife, Espanya 

 Auchère, F.; Soubrié, E.; Antolin, P.; Froment, C.; Oliver, R.; Pelouze, G. 
Ponència: «The coronal monsoon: thermal nonequilibrium revealed by 
periodic coronal rain». 2018 SDO Science Taller. 29/10/2018. Gant, Bèlgica  

 Soler, R.; Terradas, J.; Oliver, R. i Ballester, J. L.  
Ponència: «Energy transport and heating by torsional Alfvén waves in the 
quiet-Sun atmosphere». 2018 SDO Science Taller, 29/10/2018. Gant, Bèlgica 

 Bona Casas, C. 
Ponència: «The divergence conforming immersed boundary method: 
application to microscale blood flow»  
6a Conferència Europea sobre Mecànica Computacional (ECCM6) i 7a 
Conferència Europea sobre Dinàmica de Fluid Computacional (ECFD7), 11-
15/06/2018, Glasgow, Regne Unit 

 Bona Casas, C. 
Ponència: «The Divergence-Conforming Immersed Boundary Method with 
application to capsule and vesicle dynamics»  
Trobada Tècnica de la Societat de Ciència d’Enginyeria (SES) 2018, 10-
12/10/2018, Universitat Carlos III de Madrid, Espanya 

 Cerdà, J. J.; Sánchez, P.; Kantorovich, S. i Sintes, T. 
Ponència: «Flow properties of particle mixtures in micro and nano-channels 
coated with responsive-polymer brushes» 
FiSeS 2018, XXII Congrés de Física Estadística, 18-20/10/2018, Madrid 

 Covas, J. 
Ponència: «All-sky searches of continuous gravitational waves from neutron 
stars» (DCC: G1801413-v2), XIII Reunió Científica de la Societat Espanyola 
d’Astronomia, 16-20/07/2018, Salamanca https://sea2018.usal.es/es 
https://www.sea-
astronomia.es/sites/default/files/sea2018_programa_general_final_20180712
.pdf 

 Ramos, A.; Pratten, G. i Husa, S. 
Ponència: «Calibration of Black Hole Binary Numerical Relativity simulations» 
(DCC: G1801436-v1). XIII Reunió Científica de la Societat Espanyola 
d’Astronomia, 16-20/07/2018, Salamanca  

https://www.sea-astronomia.es/reunion-cientifica-2018
https://www.sea-astronomia.es/reunion-cientifica-2018
http://www.iac.es/congreso/BUKS2018/
http://sdo2018.lws-sdo-workshops.org/
http://sdo2018.lws-sdo-workshops.org/
https://dcc.ligo.org/LIGO-G1801413
https://sea2018.usal.es/es
https://www.sea-astronomia.es/sites/default/files/sea2018_programa_general_final_20180712.pdf
https://www.sea-astronomia.es/sites/default/files/sea2018_programa_general_final_20180712.pdf
https://www.sea-astronomia.es/sites/default/files/sea2018_programa_general_final_20180712.pdf
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https://www.sea-
astronomia.es/sites/default/files/sea2018_programa_general_final_20180712
.pdf 
https://dcc.ligo.org/LIGO-G1801436 

 Viganò, Daniele 
Ponència: «Turbulence in neutron star mergers» 
XIII Reunión Científica de la SEA https://sea2018.usal.es/es 
16-20/07/2018, Salamaca, Espanya 

 Estellés, H. i Covas, J. 
Ponència: «Lensed gravitational waves from spinning neutron stars by SgA* 
and globular clusters» 
XIII Reunió Científica de la Societat Espanyola d’Astronomia, 16-20/07/2018, 
Salamanca  
https://www.sea-
astronomia.es/sites/default/files/sea2018_programa_general_final_20180712
.pdf 
https://sea2018.usal.es/es 

 Ramos, A.; Husa, S.; Pratten, G. i Haney M. 
Presentació: « UIB Status upData on eccentric modelling» (DCC: G1801615) 
CW Call 23/08/2018 https://dcc.ligo.org/LIGO-G1801615 

 Covas, J. i Sintes, Alícia M. 
Ponència:«UpData on all-sky analysis of O2 data« (DCC: G1801741) 
LVC Meeting Maastricht 2018 4-7/09/2018, Maastricht, Països Baixos 
https://dcc.ligo.org/LIGO-G1801741/ 
https://www.lvcmeetingmaastricht2018.com/ 

 Colleoni, M.; Estellés, H.; Fauchon-Jones, E.; Garcia-Quiros, C.; Haegel, L.; 
Hamilton, E.; Hannam, M.; Husa, S.; Jaume, R.; Khan, S.; London, L.; Ohme, F.; 
Pannarale, F.; Pratten, G. i Ramos-Buades, A. 
Ponència:«Phenomenological waveform models: an upData» (DCC: 
G1801758) 
LVC Meeting Maastricht 2018 4-7/09/2018, Maastricht, Països Baixos 
https://dcc.ligo.org/LIGO-G1801758 
https://www.lvcmeetingmaastricht2018.com/ 

 Carot, J. 
Ponència: «Elasticity in General Relativity» 
Trobada hispanoportuguesa sobre la Relativitat 2018 
4-7/09/2018, Palència (Espanya) 

 Pratten, G. 
Ponència: «Numerical Relativity and Phenomenological Waveform 
Modelling». 
European Einstein Toolkit Meeting 2018  
10-13/09/2018 Institut Superior Tècnic, Lisboa 
https://centra.tecnico.ulisboa.pt/network/grit/einsteintoolkit2018/ 

 Husa, S. 
Ponència: «Revisiting convergence tests of binary black hole simulations for 
waveform modelling». European Einstein Toolkit Meeting 2018 

https://www.sea-astronomia.es/sites/default/files/sea2018_programa_general_final_20180712.pdf
https://www.sea-astronomia.es/sites/default/files/sea2018_programa_general_final_20180712.pdf
https://www.sea-astronomia.es/sites/default/files/sea2018_programa_general_final_20180712.pdf
https://dcc.ligo.org/LIGO-G1801436
https://www.sea-astronomia.es/reunion-cientifica-2018
https://sea2018.usal.es/es
https://www.sea-astronomia.es/sites/default/files/sea2018_programa_general_final_20180712.pdf
https://www.sea-astronomia.es/sites/default/files/sea2018_programa_general_final_20180712.pdf
https://www.sea-astronomia.es/sites/default/files/sea2018_programa_general_final_20180712.pdf
https://sea2018.usal.es/es
https://dcc.ligo.org/LIGO-G1801615
https://dcc.ligo.org/LIGO-G1801741/
https://www.lvcmeetingmaastricht2018.com/
https://www.lvcmeetingmaastricht2018.com/
https://dcc.ligo.org/LIGO-G1801758
https://www.lvcmeetingmaastricht2018.com/
https://centra.tecnico.ulisboa.pt/network/grit/einsteintoolkit2018/
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(Comitè científic organitzador) 10-13/09/2018, Institut Superior Tècnic, 
Lisboa 
https://centra.tecnico.ulisboa.pt/network/grit/einsteintoolkit2018/ 

 Ramos, A. 
Ponència: «Simple method to reduce the eccentricity of Binary Black Hole 
simulations with the EinsteinToolkit». European Einstein Toolkit Meeting 2018  
10-13/09/2018, Institut Superior Tècnic, Lisboa 
https://centra.tecnico.ulisboa.pt/network/grit/einsteintoolkit2018/ 

 Tenorio, R.; Olives, M.; Sintes, Alícia M. 
Ponència:«Novel Strategies on the SkyHough Pipeline» (DCC: G1900523) 
Congrés 2019 Març LIGO-VIRGO Collaboration Meeting. 
Grand Geneva Resort, 7036 Grand Geneva Way, Llac Geneva, Wisconsin, EUA 
18-22/03/2019 

 Covas, J. 
Ponència: «Update on ER14 lines and ASD» (DCC: G1900569) 
Congrés 2019 Març LIGO-VIRGO Collaboration Meeting. 
Grand Geneva Resort, 7036 Grand Geneva Way, Llac Geneva, Wisconsin, EUA 
18-22/03/2019 

 Covas, J. i Sintes, Alícia M. 
Ponència: «BinarySkyHough: a new method to search for continuous 
gravitational waves from unknown neutron stars in binary systems» (DCC: 
G1900577) 
Congrés 2019 Març LIGO-VIRGO Collaboration Meeting. 
Grand Geneva Resort, 7036 Grand Geneva Way, Llac Geneva, Wisconsin, EUA 
18-22/03/2019 

 Ramos, A. 
Comunicació oral: «Towards modelling eccentric black-hole binaries» 
Congrés Iberian Gravitational Waves Meeting 2019 
Santiago de Compostel·la 
3-5/06/2019 

 Tenorio, R.; Oliver, M. i Sintes, Alícia M. 
Comunicació oral: «Noise-robust strategies for continuous gravitational wave 
searches» 
Congrés Iberian Gravitational Waves Meeting 2019 
Santiago de Compostel·la 
3-5/06/2019 

 Palenzuela, C. 
Comunicació oral: «Gravitational waves from binary Exotic Compact Objects» 
Congrés Iberian Gravitational Waves Meeting 2019 
Santiago de Compostel·la 

3-5/06/2019 

 Husa, S. 
Comunicació oral: «The phenomenological waveform program at UIB» 
Congrés Iberian Gravitational Waves Meeting 2019 
Santiago de Compostel·la 

https://centra.tecnico.ulisboa.pt/network/grit/einsteintoolkit2018/
https://centra.tecnico.ulisboa.pt/network/grit/einsteintoolkit2018/
https://dcc.ligo.org/LIGO-G1900523
https://cgca.uwm.edu/events/2019lvc
https://dcc.ligo.org/LIGO-G1900569
https://cgca.uwm.edu/events/2019lvc
https://dcc.ligo.org/LIGO-G1900577
https://dcc.ligo.org/LIGO-G1900577
https://dcc.ligo.org/LIGO-G1900577
https://cgca.uwm.edu/events/2019lvc
http://igfae.usc.es/~iberianGW19/%22target=%22_blank%22
http://igfae.usc.es/~iberianGW19/%22target=%22_blank%22
http://igfae.usc.es/~iberianGW19/%22target=%22_blank%22
http://igfae.usc.es/~iberianGW19/%22target=%22_blank%22
http://igfae.usc.es/~iberianGW19/%22target=%22_blank%22
http://igfae.usc.es/~iberianGW19/%22target=%22_blank%22
http://igfae.usc.es/~iberianGW19/%22target=%22_blank%22
http://igfae.usc.es/~iberianGW19/%22target=%22_blank%22
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3-5/06/2019 
 García, C.  

Comunicació oral: «PhenomXHM - a modular, accurate and computationally 
efficient waveform model including subdominant spherical harmonics and 
mode mixing effects» 
Congrés Iberian Gravitational Waves Meeting 2019 
Santiago de Compostel·la 
3-5/06/2019 

 Estellés, H. 
Comunicació oral: «A time domain phenomenological model for gravitational 
waves from binary black hole coalescence» 
Congrés Iberian Gravitational Waves Meeting 2019 
Santiago de Compostel·la 
3-5/06/2019 

 Coll, B. i Gasull, A. 
Ponència: «Asymptotic dynamics of a difference equation with a parabolic 
equilibrium» 
«International Conference in Nonlinear Analysis and Boundary Value 
Problems», 
4-7/09/2018, Santiago de Compostel·la, Espanya 

 Vich. C. Coautors: Dunovan, K.; Clapp, M.; Rubin, J. i Verstynen, T. 
Ponència: «Phasic dopamine influences on a two-alternative forced choice 
task» 
Taller International de Neurodinàmica (NDy'18) 
28/09/2018, Castro Urdiales, Espanya 

 Prohens. R. Coautors: Teruel, A. E. i Torregrosa, J. 
Ponència: «Cyclicity of 2-saddle conection in a discontinuous piecewise linear 
differential systems» 
Taller: «II Joint Meeting Espanya-Brazil in Mathematics (RSME-SEMA-SBM-
SBMAC)», 11-14/12/2018. Cadis, Espanya 

 Lisani, J. L. 
«Adaptive Local Image Enhancement based on Logarithmic Mappings» 
IEEE Conferència Internacional sobre el Tractament d’Imatges (ICIP), Atenes, 
2018. 

 Martorell, O. 
DCT based multi exposure image fusion 
Taller «Some problems in image proceesing», 27-28/05/2019 

 Lisani, J. L. 
Summary of color image enhancement methods developed by the TAMI group  
Taller «Some problems in image proceesing», 27-28/05/2019 

 Duran, J. 
Motion-Compensated Spatio-Temporal Filtering for Multi-Image and Multimodal 
Super-Resolution 
Taller «Some problems in image proceesing», 27-28/05/2019 

 Buades, A. 

http://igfae.usc.es/~iberianGW19/%22target=%22_blank%22
http://igfae.usc.es/~iberianGW19/%22target=%22_blank%22
http://igfae.usc.es/~iberianGW19/%22target=%22_blank%22
http://igfae.usc.es/~iberianGW19/%22target=%22_blank%22
http://iac3.uib.es/wp-content/uploads/2019/05/WORKSHOP-program.pdf
http://iac3.uib.es/wp-content/uploads/2019/05/WORKSHOP-program.pdf
http://iac3.uib.es/wp-content/uploads/2019/05/WORKSHOP-program.pdf
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Image sequence noise removal 
Taller «Some problems in image proceesing», 27-28/05/2019

 

Pòsters 

 Cerdà, J. J.; Sánchez, P.; Kantorovich, S. i Sintes, T. 
Pòster: «Micro and nano-channels coated with tunable responsive-polymer 
brushes: towards a selective rheology of polydisperse particle flows» 
Jülich Soft Matter Days 2018  
20-23/11/2018, Jülich, Alemanya 

 Carbonell, M.; Soler, R.; Ballester, J. L. i Terradas, J. 
Pòster: «Alfvén waves in a partially ionized two-fluid plasma» 
XIII Reunión Científica de la SEA 
16-20/07/2018, Salamanca, Espanya 

 Carbonell, M.; Ballester, J. L.; Soler, R. i Terradas, J. 
Pòster: «Effect of heating and cooling on the temporal behaviour of MHD 
waves in a partially ionized prominence plasma using different radiative loss 
functions». 
BUKS 2018 
03-07/09/2018, La Laguna, Tenerife, Espanya 

 García, C.; Colleoni, M.; Pratten, G.; Estellés Estrella, H.; Husa, S.; Häegel, L.; 
Ramos Buades, A. i Jaume Amengual, R. 
Pòster: «Modelling subdominant gravitational waves modes and its 
astrophysical implications »(DCC: G1801437-v1) 
XIII Reunión Científica de la Sociedad Española de Astronomía  
16-20/07/2018, Salamanca, 
https://sea2018.usal.es/es 
https://dcc.ligo.org/LIGO-G1801437 

 García, C.  
Pòster: «IMRPhenomXHM: A Phenomenological Waveform Model Callibrated 
to Multimode Hybrids» 
Congrés: LISA Waveform Working Group Meeting 
Institut Albert Einstein, Potsdam, Alemanya 
13-15/05/2019 

 Estellés, H. 
Pòster: «Development of a time domain phenomenological model for 
gravitational waves from binary black hole coalescences» 
Congrés: LISA Waveform Working Group Meeting 
Institut Albert Einstein, Potsdam, Alemanya 
13-15/05/2019 

 Ramos, A. 
Pòster: «Towards phenomenologically modelling highly eccentric gravitational 
wave signals» 
Congrés: LISA Waveform Working Group Meeting 

http://iac3.uib.es/wp-content/uploads/2019/05/WORKSHOP-program.pdf
https://www.sea-astronomia.es/reunion-cientifica-2018
https://www.sea-astronomia.es/reunion-cientifica-2018
http://www.iac.es/congreso/BUKS2018/
https://sea2018.usal.es/es
https://dcc.ligo.org/LIGO-G1801437
https://workshops.aei.mpg.de/lisawavwg/
https://workshops.aei.mpg.de/lisawavwg/
https://workshops.aei.mpg.de/lisawavwg/
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Institut Albert Einstein, Potsdam, Alemanya 
13-15/05/2019 

 Navarro, J.; Duran, J. i Buades, A. 
Pòster: «Filtering and Interpolation of Inaccurate and Incomplete Depth 
Map»s 
Proc. del 25è IEEE Conferència Internacional sobre Tractament d’Imatges 
(ICIP), 1533-1537, Atenes, Grècia, 2018. 

 Buades, A. i Duran, J. 
Pòster: «Joint Denoising and Demosaicking of RAW Video Sequences» 
Proc. del 25è IEEE Conferència Internacional sobre Tractament d’Imatges 
(ICIP), 2172-2176, Atenes, Grècia, 2018. 

 Mifdal, J.; Coll, B. i Duran, J. 
Pòster: «A Variational Formulation for Hyperspectral and Multispectral Image 
Fusion». Proc. del 25è IEEE Conferència Internacional en Tractament 
d’Imatges (ICIP), 3328-3332. Atenes, Grècia, 2018. 

 

Assistència 

 Soler, R. 
Assistència: XXX General Assembly of the IAU 
20-31/08/2018. Viena, Àustria 

 Colleoni, M. 
Assistència: 3rd LISA Consortium Meeting 
5-7/11/2018. Palais du PHARO, Marsella, França 
https://indico.in2p3.fr/event/17866/overview 

 Álvarez, M. J.; Prohens, R.; Teruel, A. E. i Vich, C. 
Assistència a les Jornades Científiques sobre l'Estudi Qualitatiu dels Sistemes 
Dinàmics i les seves Aplicacions 
21-22/09/2018, Palma (Espanya)

 

Estades a altres instituts

Visitant Institut  Arribada-partida Línia de recerca 
Júlia Navarro Technicolor R&I. Rennes, France. 

Projecte: Deep learning for light 
fields. 
 

12/03/2018-
13/07/2018 

Tractament d’imatges 
 

Rodrigo 
Tenorio  

HGS-HIRe Summer Student 
Program at GSI 2018 
Projecte: Automated setup of an 
OpenStack cluster with HEP 
applications 

23/07/2018-
13/09/2018 

Relativitat i gravitació 
 

Pep Covas  Universitat «La Sapienza» de 10/09/2018- Relativitat i gravitació 

https://astronomy2018.univie.ac.at/
https://indico.in2p3.fr/event/17866/overview
https://indico.in2p3.fr/event/17866/overview
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  Roma 21/09/2018 
 

 

Antoni Ramos  Universitat Radboud de Nimega 15/09/2018-
01/12/2018 
 

Relativitat i gravitació 
 

Josep Covas  Institut Albert Einstein, 
Hannover, Alemanya 

22/10/2018-
16/11/2018 
 

Relativitat i gravitació 
 

Miguel 
Bezares 
  

Universitat «La Sapienza» de 
Roma 

05/11/2018-
23/11/2018 
 

Relativitat i gravitació 
 

 
 

Visitants 
 

Visitant Institut del visitant Arribada-partida Línia de Recerca 
Miguel Ibañez 
 

Universitat dels Andes (Mérida), 
Veneçuela. 

15/10/2018-
15/12/2018 

Astrofísica 

Steve Liebling 
 

Universitat de Long Island, Nova 
York, EUA 

02/07/2018-
31/07/2018 
 

Relativitat i gravitació 
 

Salma Essawab 
 

Universitat Cadi Ayyad, Marroc 25/06/2018-
20/07/2018 

Relativitat i gravitació 
 

Paolo Pani 
 

Universitat de la Sapienza, 
Roma, Itàlia 

11/06/2018-
02/07/2018 
 

Relativitat i gravitació 
 

Thibaut 
Damour 
 

Institut des Hautes Etudes 
Scientifiques, Bures sur Yvette, 
França 

12/04/2018 
 

Relativitat i gravitació 
 

José D. 
Edelstein 

 

Departament de Física de 
Partícules, Universitat de 
Santiago de Compostel·la 

09/03/2018 
 

Relativitat i gravitació 
 

Alícia Di Prisco 
 

Universitat Central de Veneçuela 01/03/2018-
30/04/2018 

 

Relativitat i gravitació 
 

Luis Herrera 
 

Universitat Central de Veneçuela 01/03/2018-
30/04/2018 

 

Relativitat i gravitació 
 

José Pons 
 

Universitat d’Alacant 24/01/2018- 
26/01/2018 

 

Relativitat i gravitació 
 

Jonathan 
Rubin 

Universitat de Pittsburgh 
 

01/10/2018 
 

Sistemes dinàmics 
 

Joan 
Torregrosa 

 

Universitat Autònoma de 
Barcelona 
 

19/03/2018-
23/03/2018 

 

Sistemes dinàmics 

José Luis Bravo 
 

Universitat d’Extremadura 
 

05/02/2018- 
09/02/2018 

Sistemes dinàmics 

Manuel Universitat d’Extremadura 05/02/2018- Sistemes dinàmics 
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Fernández 
García-Hierro 

 

09/02/2018 
 

Armengol 
Gasull 

 

Universitat Autònoma de 
Barcelona 

23/01/2018-
01/02/2018 

 

Sistemes dinàmics 

Adrian C. 
Murza 
 

Universitat de Texas 
 

01/06/2018-
06/06/2018 
 

Sistemes dinàmics 

Camille Green 
(tutor A. 
Buades) 

Grenoble Institute of Technology 20/05/2019-
20/07/2019 

Tractament d’imatges 

Lucie 
Dominjon 
(tutor B. Coll) 

Grenoble Institute of Technology 20/05/2019-
20/07/2019 

Tractament d’imatges 

Antoine 
Reynaert (tutor 
J. Duran) 

Grenoble Institute of Technology 20/05/2019-
20/07/2019 

Tractament d’imatges 

Geoffroy Dufay 
(tutor B. Coll) 
 

Mines ParisTech 
 

01/05/2019-
30/09/2019 

Tractament d’imatges 

Alícia di Prisco Universitat Central de Veneçuela 
 

?/2019 Relativitat i gravitació 

Luís Herrera  Universitat Central de Veneçuela 
. 

?/2019 Relativitat i gravitació 

 

Divulgació 

Llibres i articles de divulgació 

 CIENCIA, y yo quiero ser científico!!!. Quintín Garrido Garrido (ed.). Contribució de 
R. Oliver: «Físic solar»  

https://cienciayyoquierosercientifico.blogspot.com.es/ 
https://yoquierosercientifico.blogspot.com/2018/01/yo-quiero-ser-fisico-solar-
ramon-oliver.html 

 Alícia M. Sintes 
«Astronomía gravitacional. La nueva ventana al cosmos» 
Revista Astronomía, 229-230 (juliol-agost de 2018) 
https://www.globalastronomia.com/astronomia-gravitacional/  

 Alícia M. Sintes 
«El nacimiento de la astronomía de ondas gravitacionales»  
Encuentros Multidisciplinares, 61 (7 de maig de 2019) 

 

Conferències  

https://yoquierosercientifico.blogspot.com/2018/01/yo-quiero-ser-fisico-solar-ramon-oliver.html
https://yoquierosercientifico.blogspot.com/2018/01/yo-quiero-ser-fisico-solar-ramon-oliver.html
https://www.globalastronomia.com/astronomia-gravitacional/
https://www.globalastronomia.com/astronomia-gravitacional/
http://www.encuentros-multidisciplinares.org/revista-61/alicia_sintes.pdf
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 18 i 20 de març de 2019. Lliçó a la UOM  

«Determinisme i caos» 
Joan J. Cerdà 
UOM, Mallorca 

 11 i 13 de març de 2019. Lliçó a la UOM  
«L’astrofísica i la cosmologia» 
Josep Lluís Ballester  
UOM, Mallorca 

 9 de març de 2019. Lliçó a Estalmat  
«Les ones gravitacionals: les noves missatgeres de l’Univers» 
Alícia M. Sintes 
Edifici Sa Riera, UIB, Palma, Illes Balears, Espanya 

 6 de març de 2019. Lliçó a la UOM  
«Les ones gravitacionals: les noves missatgeres de l’Univers» 
Alícia M. Sintes 
UOM, Mallorca 

 25-26 de febrer i 4 de març de 2019. Lliçó a la UOM  
«Les revolucions científiques: mecànica quàntica i relativitat» 
Carles Bona 
UOM, Mallorca 

 11 de febrer de 2019. Lliçó a la UOM  
«Les ones gravitacionals: les noves missatgeres de l’Univers» 
Alícia M. Sintes 
17-19 h, UOM, Menorca. Alaior, Seu universitària de Menorca 

 12 de febrer de 2019. Lliçó a la UOM  
«Les ones gravitacionals: les noves missatgeres de l’Univers» 
Alícia M. Sintes 
17-19 h, UOM, Menorca. Ciutadella, Casa de Cultura 

 13 de febrer de 2019. Lliçó a la UOM  
«Les ones gravitacionals: les noves missatgeres de l’Univers» 
Alícia M. Sintes 
17-19 h, UOM, Menorca. Maó, Ca n’Oliver 

 Novembre de 2018: R. Oliver 
«Planetas, estrellas y galaxias. Un paseo por el Universo» 
CEIP Santa Maria del Mar (Cala d’Or) 

 2-6 de juliol de 2018: 2nd Institute of Space Sciences Summer School - 
Gravitational Wave Astronomy. Alícia M. Sintes (3 h) 
Gravitational Waves Data Analisys: https://dcc.ligo.org/LIGO-G1801395 
Institute of Space Sciences, Campus UAB - Bellaterra, Espanya 

 29 de juny de 2018: Rafel Jaume, Héctor Estellés 
Lliçó al IX Campus Cientificotècnic d'Estiu  
UIB, estudiants de 4t d’ESO a 1r de batxillerat, 50 persones per sessió 

 

http://uom.uib.cat/digitalAssets/514/514970_DApticMenorca1819.pdf
http://uom.uib.cat/digitalAssets/514/514970_DApticMenorca1819.pdf
http://estalmat.uib.es/curs-2018-2019/programacio-veterans-18-19/
http://uom.uib.cat/digitalAssets/514/514970_DApticMenorca1819.pdf
http://uom.uib.cat/digitalAssets/514/514970_DApticMenorca1819.pdf
http://uom.uib.cat/digitalAssets/514/514970_DApticMenorca1819.pdf
http://uom.uib.cat/digitalAssets/514/514970_DApticMenorca1819.pdf


www.uib.cat 

 

 
 

Conferències públiques 

 12 de juny de 2019. Conferències públiques:  
«Sonidos del Universo», conferència de clausura del curs acadèmic de l’AMB. 
Sascha Husa 
Acadèmia Mèdica Balear 

 5 de juny de 2019. Conferències públiques:  
«Ondas gravitacionales: explorando el universo» 
Alícia M. Sintes 
Kutxa Kluba (Tabakalera), Donostia 

 2 de maig de 2019. Conferències públiques:  
«El albor de la astronomía de ondas gravitacionales», a VIII Citas con las Estrellas. 
Alícia M. Sintes 
Sala d’Ámbit Cultural d’El Corte Inglés, Màlaga 

 12 d’abril de 2019. Conferències públiques:  
«Les ones gravitacionals: les noves missatgeres de l’Univers» 
Alícia M. Sintes 
Ateneu de Maó, Menorca 

 3 d’abril de 2019. Conferències públiques: 
«Ondas gravitacionales, nuevas mensajeras del universo» 
Alícia M. Sintes 
Agrupació Astronòmica de Sabadell 

 25 de març de 2019. Conferències públiques:  
«Las ondas gravitacionales y el tiempo». Dia Mundial de la Meteorologia 2019.  
Alícia M. Sintes 
Sala d’actes de la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat 
Social, Palma 

 13 de març de 2019. 
Conferències públiques: «Les ones gravitacionals: les noves missatgeres de 
l’Univers» 
Alícia M. Sintes 
Hotel Palma Bay 

 4 de març de 2019. Taula rodona 
«Quisimos y lo hicimos» 
Alícia M. Sintes 
CaixaFòrum, Palma 

 15 de novembre de 2018. Sascha Husa 
Conferències públiques: «Ondas gravitarorias de binarias de agujeros negros. 
Descifrando sus enigmas con superodenadores». 
Universitat de València, València. 

 9 de novembre de 2018. Alícia M. Sintes 
Conferències públiques: «El albor de la astronomía de ondas gravitacionales». 
Sala Tornamira del Planetari de Pamplona. Navarra, Espanya 
http://www.unavarra.es/astronomia-upna/secciones?contentId=236474 

https://www.astromalaga.es/2019/01/23/programa-de-viii-cita-con-las-estrellas-2019/
https://www.facebook.com/events/830096100662329/
https://astrosabadell.org/es/activitats/conferencies
https://caixaforum.es/palma/fichaexposicion?entryId=864517
https://www.uv.es/uvweb/departamento-astronomia-astrofisica/es/recursos/arquitectura-cosmica/arquitectura-cosmica-vi-1286050046985.html
http://www.unavarra.es/astronomia-upna/secciones?contentId=236474
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 26 d’octubre de 2018: Alícia M. Sintes i Giovanni Losurdo.  
Conferència multimèdia: «Onde gravitazionali». Organitzada per la Società Dante 
Alighieri Comitato delle Isole Baleari. 

CaixaFòrum, plaça de Weyler, 3 
07001 Palma, Espanya 
https://www.facebook.com/Societ%C3%A0-Dante-Alighieri-Comitato-delle-
Isole-Baleari-355718721587660/  

 19 d’octubre de 2018. Alícia M. Sintes 
Conferències públiques: «Ondas gravitacionales. Así suena el universo». 
Facultat de Ciències de la Universitat Cadi Ayyad del Marroc.  
Institut Cervantes del Marroc. 

 11 d’octubre de 2018. Alícia M. Sintes 
Conferències públiques: «El albor de la astronomía de ondas gravitacionales». 
19 h, CaixaFòrum, Palma 
https://caixaforum.es/palma/fichaactividad?entryId=557484 

 13-16 de setembre de 2018. Entrevista a Alícia M. Sintes a NAUKAS Bilbao 
Palau Euskalduna. Bilbao, Espanya  

https://naukas.com/2018/04/20/ya-tenemos-cartel-y-fechas-definitivas-para-
naukas-bilbao-2018/ 

 21 de juny de 2018 
Conferències públiques: «Descubriendo los enigmas del universo». 
Javier Santaolalla: «Superhéroes con bata» 
Alícia M. Sintes: «El Nobel de Física 2017 y la participación de la UIB» 
Barry Barish: «Gravitational waves: from Einstein to a new science» 
19 h, Auditorium de Palma 
https://ultimahora.es/mallorca/ocio/conferencias/descubriendo-enigmas-del-
universo.html 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=k4Cfwh03fjs 

 1 de juny de 2018: Alícia M. Sintes  
Conferències públiques: «Multimensajeros: la física del futuro». 
https://cienciadelfuturo.io/  
Encuentro con la Gran Ciencia. Sevilla, Espanya 

 

Fires i festivals 

 28-29 d’octubre de 2018. Fira de la Ciència i la Tecnologia (Inca)  
Grup de Relativitat i TAMI 

Plaça de Mallorca, Inca 
 21-22 de maig de 2019. Festival  

Pint of Science 
Sascha Husa, Alícia M. Sintes, Ramón Oliver i Daniele Viganò 
Café a Tres Bandas, Palma 

https://www.facebook.com/Società-Dante-Alighieri-Comitato-delle-Isole-Baleari-355718721587660/
https://www.facebook.com/Società-Dante-Alighieri-Comitato-delle-Isole-Baleari-355718721587660/
https://caixaforum.es/palma/fichaactividad?entryId=557484
https://naukas.com/2018/04/20/ya-tenemos-cartel-y-fechas-definitivas-para-naukas-bilbao-2018/
https://naukas.com/2018/04/20/ya-tenemos-cartel-y-fechas-definitivas-para-naukas-bilbao-2018/
https://ultimahora.es/mallorca/ocio/conferencias/descubriendo-enigmas-del-universo.html
https://ultimahora.es/mallorca/ocio/conferencias/descubriendo-enigmas-del-universo.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=k4Cfwh03fjs
https://cienciadelfuturo.io/
https://cienciadelfuturo.io/
https://pintofscience.es/events/palma-mallorca
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 9-11 de maig de 2019. Festival  
Ciència per a Tothom 
Grup de Relativitat i Gravitació 
UIB, Espanya 

 

Programes de televisió i ràdio 

 3 d’octubre de 2018. 
Ràdio Canal 4: Biobalears. 
Rafel Jaume, Héctor Estellés 

 18 de juliol de 2018: Rafel Jaume.  
Ràdio Canal 4: Biobalears. 
https://www.ivoox.com/biobalears-18-07-2018-audios-mp3_rf_27121079_1.html  

 17 de juliol de 2018: Radio USAL-Eureka. 
Segon programa sobre la trobada d’astronomia a Salamanca.  
Alícia M. Sintes: http://radio.usal.es/programa/eureka/  

 22 de juny de 2018: 
Premi Nobel en Física: professor Barry Barish 
Entrevista: Barry Barish, Jaume Carot, Javier Santaolalla, Alícia M. Sintes. 
11 h. Sala d’actes de Son Lledó. UIB, Palma: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7p5XbfDrx3M 

 29 de maig 2019: Alícia M. Sintes 
Radiotelevisió diocesana: LIGO – VIRGO Y LAS ONDAS GRAVITACIONALES. 
Doctora Alícia Sintes, UIB 

 11 de maig de 2019: Alícia M. Sintes 
IB3 Ràdio: Balears fa Ciència, entrevista a Alícia Sintes (min. 16:24) 

 13 d’abril de 2019: Sascha Husa i Rafel Jaume  
IB3 Ràdio: Balears fa Ciència – Sascha Husa i Rafel Jaume

https://www.ivoox.com/biobalears-18-07-2018-audios-mp3_rf_27121079_1.html
http://radio.usal.es/programa/eureka/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7p5XbfDrx3M
https://www.ivoox.com/ligo-virgo-y-las-ondas-gravitacionales-dra-audios-mp3_rf_36465167_1.html
https://www.ivoox.com/ligo-virgo-y-las-ondas-gravitacionales-dra-audios-mp3_rf_36465167_1.html
https://ib3.org/balearscienciarad?pl=1&cont=026adf25-6503-4197-9b35-d59a59b35d3c
https://ib3.org/balearscienciarad?fbclid=IwAR0IjmbzA1QX-oDIW42WFR2hdsAKOICgvWpCfgs9QG6qFw3xgj7jY50gagc
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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 vehiculades mitjançant els grups de 
recerca Filologia i Humanisme en el Siglo de Oro (FILOHUMSIDOR) i Institucions i 
Societat en l'Edat Moderna (ISEM).  

Aquest institut universitari, creat l’any 2015, ha assolit durant el present curs 2018-19 
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, l'organització a Palma del col·loqui Las Noticias del Otro en el 
Mediterráneo (Siglos XVI-XVIII), en el qual participaren els membres de la unitat 
associada al CSIC de l'IEHM. A més, l’IEHM ha coorganitzat altres jornades nacionals i 
internacionals vinculades amb universitats i institucions estrangeres com el II Congrés 
Internacional "Ramon Llull i el lul·lisme" o el Congrés Internacional "Prédication et 
noblesse: réseaux, discours et stratégies de légitimation dans la monarchie hispanique 
(XVe-XVIIIe siècle)". A l’àmbit de la UIB, l’Institut ha organitzat conferències i 
seminaris impartits per investigadors provinents d’universitats espanyoles i 
estrangeres, contribuint a millorar la formació dels alumnes de grau de la Facultat de 
Filosofia i Lletres. A més, com es pot observar a les dades, hi ha hagut un increment 
rellevant en la publicació de llibres, articles i capítols de llibre.  

Una altra de les accions empreses per l’IEHM és la tasca de divulgació del 
coneixement. Així, els membres de l'Institut han participat en activitats divulgatives, 
com La Nit de la Ciència, participen activament en institucions culturals i informen la 
comunitat educativa de les actuacions de l'Institut a través de la pàgina web i les 
xarxes socials. En aquesta feina, destaca la continuació de la Colección Instituto de 
Estudios Hispánicos en la Modernidad de llibres sobre l'edat moderna, editats per 
l’editorial internacional Sindéresis, dins la qual, de moment, s’han publicat sis títols, i 
on durant el que resta d'any es preveu publicar tres nous volums. Dels textos 
publicats durant el curs 2018-19, destaca l'obra Religión, política y moralidad en el 
Barroco. La predicación en la España del siglo XVII, llibre en el qual participen membres 
de l'IEHM de la UIB i d'universitats foranes i que és una fita rellevant en la 
investigació de la predicació religiosa.  

Resum de les activitats i dades principals. curs 2017-18 
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Personal 13 investigadors de la UIB, 25 investigadors 
externs, 1 col·laborador doctor, 1 investigador 
postdoctoral, 3 estudiants de doctorat, 1 tècnic, 2 
alumnes col·laboradors 

Projectes d’investigació 1 projecte en actiu el 2018-19 amb investigadors 
UIB de l’IEHM 

Seminaris Durant l’any 2018 i el primer semestre de 2019 
els investigadors UIB de l’IEHM han participat en 
48 congressos, dels quals 11 varen transcórrer en 
universitats i centres de fora d’Espanya 

Publicacions Entre 2018 i el primer semestre de 2019 els 
membres de l’IEHM vinculats amb la UIB han 
publicat 85 obres, entre articles, llibres i capítols 
de llibres 

Congressos El desembre de 2018 l'IEHM va organitzar el 
col·loqui Las Noticias del Otro en el Mediterráneo 
(Siglos XVI-XVII) 

Activitats de divulgació científica Els 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 gràfics. Memòria anual de l’IEHM publicacions. Any 2015 – 
primer semestre de 2019 

Articles 
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Llibres, capítols de llibres i edicions 
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Institut de física interdisciplinària i sistemes complexos 

Presentació 
 
L’IFISC (Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos) 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 línies específiques d’investigació actuals següents: 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).  
 
L’IFISC va rebre al 2018 el premi d’Unitat d’Excel·lència María de Maeztu de l’Agència 
Estatal d’Investigació (AEI) i entrà a formar part de l’aliança SOMMa, de la qual 
formen part els centres d’investigació i unitats d’avantguarda d’Espanya. L’IFISC es 
l’únic centre de la comunitat autònoma de les Illes Balears que pertany a aquesta 
aliança.   

Resum de les activitats i dades principals del curs 2018-19 

Personal 

 
17 investigadors permanents, 16 investigadors postdoctorals, 24 estudiants de 
doctorat, 8 persones de suport tècnic i administratiu, 11 visites de llarga 
durada i 28 visites curtes, 31 estudiants de màster, 3 estudiants del programa 
ERASMUS i 3 estudiants de col·laboració d’altres universitats (l’Argentina, 
França i EUA, durant l’any 2018). 

Projectes 
d'investigació 

 
Projectes actius el 2018: 4 projectes finançats per la Comissió Europea; 9 
projectes finançats pel Pla Nacional de Ciència; 1 contracte d’investigació. 
Pressupost dels projectes actius el 2018: 2.131.944 euros.  
 
Pressupost addicional associat a la Unitat d’Excel·lència Maria de Maeztu: 
2.000.000 euros. 
 

Programa 
d’iniciació a la 
investigació 
SURF@IFISC 

 
Programa de l’IFISC per a la iniciació a la investigació. Des de 2003 ofereix 
beques, sota la supervisió d’un dels investigadors de l’IFISC, per a estudiants 
de Física, Matemàtiques, Química, Biologia i Enginyeria: 
 
- 6 estudiants de 4 universitats el 2018 i 7 estudiants de 5 universitats el 

2019. 

http://ifisc.uib.es/
https://ifisc.uib-csic.es/en/research/transport-and-information-quantum-systems/
https://ifisc.uib-csic.es/en/research/transport-and-information-quantum-systems/
https://ifisc.uib-csic.es/en/research/nonlinear-photonics/
https://ifisc.uib-csic.es/en/research/nonlinear-dynamics-fluids/
https://ifisc.uib-csic.es/en/research/biocomplexity/
https://ifisc.uib-csic.es/en/research/dynamics-and-collective-phenomena-social-systems/
https://ifisc.uib-csic.es/en/research/maria-de-maeztu-unit-excellence/
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=cba733a6368c2310VgnVCM1000001d04140aRCRD&lang_choosen=en
http://ifisc.uib.es/people/
https://ifisc.uib-csic.es/en/research/projects/
https://ifisc.uib-csic.es/en/research/projects/
https://ifisc.uib-csic.es/ca/about-ifisc/join-us/surf/
https://ifisc.uib-csic.es/ca/about-ifisc/join-us/surf/
https://ifisc.uib-csic.es/ca/about-ifisc/join-us/surf/
https://ifisc.uib-csic.es/ca/about-ifisc/join-us/surf/
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Seminaris 

 
52 (durant l’any 2018) 
 IFISC Colloquia on Complex Systems: cicle de seminaris amb líders en 
sistemes complexos (el dies 16 de gener, 13 de març, 2 d’abril, 21 de juny, 18 
d’octubre i 27 de novembre de 2019). 
 

Publicacions 

 
 
73 articles en revistes indexades al JCR i 2 a altres publicacions (el 2018). 

Activitat docent 

 
Màster oficial en anglès de la UIB en col·laboració amb el CSIC:  
IFISC Màster en Física de Sistemes Complexos (20 alumnes el 2018-19). 
 
L’alumna Irene Estébanez, de l’IFISC, va rebre el segon premi per la seva tesi 
de màster sobre la innovació en tecnologies de la informació i la comunicació 
(TIC), supervisada per la consultora tecnològica informàtica El Corte Inglés 
(IECISA) i la nostra universitat (UIB).  
 
L’estudiant de doctorat de l'IFISC Violeta Calleja va ser guardonada en la 
quarta edició del Concurs de Pòsters de Doctorat, un concurs organitzat en el 
marc del programa V Setmana dels Estudis de Postgrau, del Centre d'Estudis 
de Postgrau (CEP) de la nostra universitat (UIB). 

Activitats de 
divulgació 
científica 

 
 Participació en la III Fira de la Ciència i la Tecnologia d’Inca, de l’11 al 12 de 
novembre de 2018.  
 Jornades de Portes Obertes: Open Days@IFISC 2019 (15 de febrer de 
2019). 
 Pint of Science. La Ciència portada al Bar Palma 80’s Cafè, els dies 20, 21 i 
22 de maig de 2019.  
 2a edició del cicle de conferències Navegant per la Complexitat del Segle 
XXI: La informació com a motor, amb la col·laboració de CaixaFòrum (els dies 
20 de març, 28 de març i el 4 d’abril de 2019). 
 

Més informació 

 
http://ifisc.uib-csic.es 

Dades i gràfics. Memòria anual de l’ifisc 2018 

http://ifisc.uib.es/seminars/seminars-past.php?initdate1=2009&enddate1=&keyword=
https://ifisc.uib-csic.es/en/events/colloquia-complex-systems/colloquia-2019/
http://ifisc.uib.es/publications/
http://ifisc.uib-csic.es/master/
https://ifisc.uib-csic.es/ca/people/violeta-calleja-solanas/
http://ifisc.uib-csic.es/
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Visites científiques a l’ifisc, 2013-2018     

  

Short visits Long visits Total visits 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

PERMANENT STAFF 16 15 15 16 16 17

POSTDOCTORAL AND ASSOCIATED 19 17 21 24 16 18

PhD STUDENTS 24 27 26 23 24 24

LONG TERM VISITORS 8 19 10 14 11 11

SUPORT PERSONNEL 8 8 9 7 9 8

TOTAL 75 86 81 84 76 78
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Pressupost projectes d’investigació de l’ifisc 

  Spain 60 3 63 

  Europe 117 34 151 

  Rest of the world 40 36 76 

 

Total 217 73 290 

Short visits Long visits Total visits 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

European Commission €803.952  €625.349  €0  €219.875  €298.121  €0  €12.000  €1.959.297  

Spanish National Plan for Science €261.360  €934.830  €0  €77.000  €799.084  €54.450  €2.320.000  €4.446.724  

Other Funding €0  €0  €47.250  €123.813  €312.740  €60.500  €122.573  €666.876  

Total €1.065.312  €1.560.179  €47.250  €420.688  €1.409.945  €114.950  €2.454.573  €7.072.897  

Anualized Total €1.049.669  €1.201.140  €890.914  €676.039  €625.961  €648.528  €1.326.489  
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Publicacions, 2013-2018 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

INDEXED 
JOURNALS 85 64 66 56 58 73 402 

OTHER 
PUBLICATIONS  13 7 6 8 14 2 50 

TOTAL  98 71 72 64 72 75 452 
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Congressos I Conferències 

 

 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

INVITED TALKS 24 33 34 42 46 35 214

ORAL PRESENTATIONS 41 29 50 47 43 43 253

POSTERS 35 33 54 15 79 31 247

TOTAL 100 95 138 104 168 109 714
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Institut d'Investigacions Agroambientals i Eficiència en l'ús 
de l'Aigua (INAGEA) 

L'Institut de Recerques Agroambientals i d'Eficiència en l'Ús de l'Aigua (INAGEA), és 
un centre mixt de recerca i tecnologia de titularitat compartida entre la Universitat de 
les Illes Balears (UIB), el Govern de les Illes Balears, concretament la Conselleria 
d'Agricultura i la Direcció General de Recerca, i l'Institut Nacional de Recerca i 
Tecnologia Agrària (INIA). Aquests tres organismes conformen la Comissió de 
Seguiment, òrgan rector de l'institut. 
Aquest institut té com a objectiu principal la generació de coneixement científic i 
tecnològic en temes d'interès ambiental en l'agroalimentació, amb particular èmfasi 
en l'economia de l'aigua.  
 
La disponibilitat de l'aigua i dels recursos hídrics és el factor més limitant als 
ambients mediterranis, tant en la vida de les comunitats naturals i dels boscs com en 
les produccions agrícoles. 
 
L'activitat de l’INAGEA es desenvolupa en un entorn d'insularitat en el qual l'aigua és 
un component clau en tots els vessants: d'una banda, com en qualsevol sistema 
insular, els recursos naturals (agrícoles, forestals, pesquers, hídrics) són de vital 
importància en l'economia local; d’una altra banda, el clima mediterrani, i amb major 
èmfasi en un context de canvi climàtic, porta associat un component –la sequera– 
que condiciona per complet el medi ambient terrestre, així com l'agricultura i la 
ramaderia locals. 
Per tot això, les línies de recerca de l’INAGEA s'agrupen entorn de la sostenibilitat 
ambiental de la producció agroalimentària, i particularment de l'eficiència en la 
utilització del recurs més limitant en les nostres condicions ambientals, l'aigua.  
L'activitat científica de l’INAGEA aborda, per tant, la producció de nous coneixements 
per millorar la sostenibilitat de la producció agroalimentària des d'una perspectiva 
integradora, amb equips que treballen els cultius marins al litoral, equips 
especialitzats en l'avaluació de conques hidrològiques o de masses forestals, i equips 
que se centren en l’economia de l'aigua en les plantes i els agroecosistemes. 
L'activitat dels diferents equips comprèn des d'estudis ambientals fins a la millor 
comprensió de les bases moleculars i fisiològiques de l'eficiència en l'ús de l'aigua. 
 
L'aigua, els recursos hídrics com a major factor limitant de la producció primària, són, 
per tant, l'eix que vertebra la diversitat de línies de recerca del centre, en el qual, dins 
el concepte de sostenibilitat agroalimentària, s'inclouen cultius marins, agrícoles, sòl i 
planta, estressos ambientals i estressos biòtics com ara plagues i malalties. 
A la diversitat en les línies de recerca s'afegeix la de l'adscripció de personal que 
treballa des d'institucions diferents, la Universitat (UIB), l'INIA i la Conselleria 
d’Agricultura. L’INAGEA requereix, per tant, un esforç d'integració d'equips en una 
perspectiva comuna d'aportar coneixement en ciències agroambientals i d'economia 
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de l'aigua. 
L'activitat cientificotècnica es vertebra en dos departaments:  
 
Producció i Protecció Agroalimentària.Biologia Vegetal i Medi Ambient. 
 
En cada departament hi ha diversos equips de recerca: els investigadors membres de 
l’INAGEA incorporen al seu torn tècnics, becaris, col·laboradors i investigadors del seu 
equip, per al correcte desenvolupament de les tasques investigadores. 
L’INAGEA és un institut de creació recent (2015) i ha incorporat investigadors de la 
UIB, la Conselleria d'Agricultura i l'INIA mitjançant concurs i avaluació de la seva 
idoneïtat per part d'una comissió externa (Comitè d'Avaluació i Assessorament 
Científic). 
En l'actualitat l’INAGEA compta amb 24 investigadors adscrits, que procedeixen de la 
UIB (12), del personal investigador de l'INIA (6) i del personal investigador de la 
Conselleria d'Agricultura (6). Al costat d'aquests investigadors, treballen als seus 
equips doctorands, personal contractat sobre la base de projectes i personal auxiliar de 
laboratori i camp (47). La gestió de l'Institut recau majoritàriament en una 
administrativa pertanyent a la UIB. 
 
El personal de l’INAGEA es va distribuir en el moment oportú en cinc diferents 
departaments, que, després de discussió en Junta d'Institut i en Claustre, varen quedar 
reduïts a dos: 

i. Departament de Producció i Protecció Agroalimentària: Dr. José María València (cap 
de departament), Dr. Gaetano Catanese, Dra. Carme Rosselló, Dra. Amàlia Grau, Dr. 
Miguel Ángel Miranda, Dr. Diego Olmo, Dra. Àgueda Pons, Dr. José Luis Tenorio, Dra. 
Inés Santín, Dra. Josefina Bota (deu investigadors). 

ii. Departament de Biologia Vegetal i Medi Ambient: Dr. Ismael Aranda (cap de 
departament), Dr. Hipólito Medrano, Dr. Joan Estrany, Dr. Jaume Flexas, 
Dr. Jeroni Galmés, Dr. Javier Gulías. Dr. Joaquín Medina, Dr. Joan Rosselló, Dra. Isabel 
Sastre, Dr. Jaume Vadell, Dra. Rosa Rierol, Dr. José Mariano Escalona, Dra. 
Elena Baraza, Dr. Eusebio Francisco de Andrés Parlorio, Dr. José Luis Gabriel (catorze 
investigadors). 

L’INAGEA es finança fonamentalment sobre la base de l'activitat investigadora dels 
seus membres adscrits, així com sobre la base d'aportacions de cadascuna de les 
institucions fundadores (UIB, Govern IB, INIA). I principalment sobre la base de les 
reversions obtingudes des de les «despeses generals» dels projectes dirigits i 
desenvolupats pels seus investigadors. En aquest sentit, es reconeix al conveni de 
creació el compromís de destinar a l’INAGEA el 50% de les despeses generals de 
projectes, convenis i contractes desenvolupats pel personal de les tres institucions que 
conformen l’INAGEA.  
Al costat d'aquests recursos, l’INAGEA obté fons d'entitats públiques i privades en 
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actuacions dirigides a proveir d'equipament general, personal eventual, cursos i 
seminaris, etc. 
En conjunt, el finançament específic de l'institut és molt dependent de la seva activitat 
investigadora, i oscil·la fortament en funció de les convocatòries oficials nacionals i 
europees.  
És necessari aconseguir un finançament de base institucional més ampli que pugui 
donar major estabilitat financera a l’INAGEA. 

Producció científica 

La producció científica de l’INAGEA és la millor mostra de l'excel·lent reputació 
científica de bona part dels membres de l'institut. Afortunadament hi ha un consens 
general a quantificar la producció científica sobre la base de les publicacions en 
revistes indexades, la qual cosa permet qualificar quantitativament la producció 
científica d'un científic, un col·lectiu determinat, un país, etc.  

La producció científica de l’INAGEA se situa a l'entorn de tres publicacions SCI per 
investigador i any, que majoritàriament són al primer quartil quant a nombre de 
citacions dels articles publicats. El creixement que s'observa des de 2016 a 2018 té a 
veure sobretot amb la incorporació de nous científics. 

Aquesta producció està molt determinada per la productivitat prèvia dels científics 
incorporats que ja estaven en plena activitat en el moment de la seva incorporació. A 
més, cal fer ressaltar que l’INAGEA compta amb tres investigadors que han aconseguit 
la figura de l'1% més citat en el seu camp, d'acord amb els informes de Clarivate 
Analytics per a l'àrea de Plant and Animal Science. 

Llibres i capítols de llibres 

1. Medrano, H; Tortosa, I; Montes, E; Pou, A; Balda, P; Bota, J; Escalona, JM. 
Genetic improvement of grapevine (Vitis vinífera L.) Water use efficiency: Variability 
among varieties and clones. 2018. Chapter 16. Editorial: Elsevier Libro: Water Scarcity 
and Sustainable Agriculture in Semiarid Environment pp. 377-401. ISBN: 978-0-12-
813164-0 
2. Nadal, M; Flexas, J. Mesophyll conductance to CO2 diffusion: Effects of 
drought and opportunities for improvement 2018. Chapter 17. Editorial: Elsevier: 
Water Scarcity and Sustainable Agriculture in Semiarid Environment pp. 403-438. 
ISBN: 978-0-12-813164-0 
3. Petrus, J.M.; Ruiz, M.; Estrany, J. (2018). «Interactions Between Geomorphology 
and Urban Evolution Since Neolithic Times in a Mediterranean City». A Thornbush, 
M.J.&Allen, C.D. (Ed.) Urban Geomorphology: Landforms and Processes in Cities . 
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Publicacions en revistes  

1. Del‐Saz, N. F., Romero‐Munar, A., Cawthray, G. R., Palma, F., Aroca, R., Baraza, 
E., Igor Florez‐Sarasa I, Lambers H. & Ribas‐Carbó, M. (2018). Phosphorus 
concentration coordinates a respiratory bypass, synthesis and exudation of citrate, 
and the expression of high‐affinity phosphorus transporters in Solanum lycopersicum. 
Plant, Cell & Environment, 41(4), 865-875 (Plant Science 10/209 , Q1)  
2. Romero-Munar, A., Tauler, M., Gulías, J., & Baraza, E*. (2018). Nursery 
preconditioning of Arundo donax L. plantlets determines biomass harvest in the first 
two years. Industrial Crops and Products, 119, 33-40. (Agronomy 6/86, Q1) 
3. Romero-Munar, A., Baraza, E., Cifre, J., Achir, C., Gulías, J. (2018). Leaf 
plasticity and stomatal regulation determines the ability of Arundo donax plantlets to 
cope with water stress. Photosynthetica 56(2), 698-706. (Plant Science 88/222, Q2 ) 
4. Alonso-Ayuso, M., Gabriel, JL., García-González, I., Del Monte, JP., Quemada, 
M. (2018) Weed density and diversity in a long-term cover crop experiment 
background. Crop Protection 112: 103-111 (Agronomy, posició 21/87, Q1) DOI: 
10.1016/j.cropro.2018.04.012 
5. Alonso-Ayuso, M., Quemada, M., Vanclooster, M., Ruiz-Ramos, M., Rodriguez, 
A., Gabriel, JL. (2018) Assessing cover crop management under actual and climate 
change conditions. Science of the Total Environment 621: 1330-1341 (Environmental 
Sciences, posició 27/242, Q1) DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.10.095 
6. García-González, I., Hontoria, C., Gabriel, JL., Alonso-Ayuso, M., Quemada, M. 
(2018) Cover crops to mitigate soil degradation and enhance soil functionality in 
irrigated land. Geoderma 322: 81-88 (Soil Science, posición 5/34, Q1) DOI: 
10.1016/j.geoderma.2018.02.024 
7. García-González, I., Quemada, M., Gabriel, JL., Alonso-Ayuso, M., Hontoria, C. 
(2018) Legacy of eight-year cover cropping on mycorrhizae, soil and plants. Journal of 
Plant Nutrition and Soil Science 181: 818-826 (Agronomy, posición 18/87, Q1) DOI: 
10.1002/jpln.201700591 
8. García-González, I., Hontoria, C., Gabriel, JL., Alonso-Ayuso, M., Quemada, M. 
(2018) Data supporting the cover crops benefits related to soil functionality in a 10-
year cropping system. Data in Brief 18: 1327-1333. DOI: 10.1016/j.dib.2018.04.029 
9. Arraño-Salinas, P; Domínguez-Figueroa, J; Herrera-Vásquez, A; Zavala, D; 
Medina, J; Vicente-Carbajosa, J; Meneses, C; Canessa, P; Moreno, AA; Blanco-Herrera, 
F. 2018. WRKY7, -11 and -17 transcription factors are modulators of the bZIP28 branch 
of the unfolded protein response during PAMP-triggered immunity in Arabidopsis 
thaliana. Plant Science. DOI: 10.1016/j.plantsci.2018.09.019, Q1. 
10. Henríquez-Valencia, C; Arenas-M, A; Medina, J; Canales, J. 2018. Integrative 
transcriptomic analysis uncovers novel gene modules that underlie the sulfate 
response in Arabidopsis thaliana. Frontiers in Plant Science. DOI: 
10.3389/fpls.2018.00470, Q1. 
11. Pérez-Alonso, MM; Carrasco-Loba, V; Medina, J; Vicente-Carbajosa, J; 
Pollmann, S. 2018. When transcriptomics and metabolomics work hand in hand: A 
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case study characterizing plant CDF transcription factors. High Throughput. DOI: 
10.3390/ht7010007. 
12. Forner, A., F. Valladares, D. Bonal, A. Granier, Ch. Grossiord, I. Aranda (2018) 
Extreme droughts affecting Mediterranean tree species’ growth and water-use 
efficiency: the importance of timing. Tree Physiology 38:1127–1137 (Forestry, posició 
3/66, Q1, decil 1r) DOI: 10.1093/treephys/tpy022 
13. Aranda, I., D. Sánchez-Gómez, E. Cadahía, M. B. Fernández de Simón (2018) 
Ecophysiological and metabolic response patterns to drought under controlled 
condition in open-pollinated maternal families from a Fagus sylvatica L. population. 
Environmental and Experimental Botany 150: 209-221 (Plant Sciences, posició 25/223, 
Q1) DOI: 10.1016/j.envexpbot.2018.03.014. 
14. Forner, A., F. Valladares, I. Aranda (2018) Mediterranean trees coping with 
severe drought: avoidance might not be safe. Environmental and Experimental Botany 
155:529-540 (Plant Sciences, posició 25/223, Q1) DOI: 
10.1016/j.envexpbot.2018.08.006. 
15. Fernández-de-Uña, L., I. Aranda, S. Rossi, P. Fonti, I. Cañellas, G. Gea-Izquierdo 
(2018) Divergent phenological and leaf gas exchange strategies of two competing tree 
species drive contrasting responses to drought at their altitudinal boundary. Tree 
Physiology 38:1152-1165 (Forestry, posició 3/66, Q1, decil 1r) DOI: 
10.1093/treephys/tpy04. 
16. Ramírez-Valiente, J-A., I. Aranda, D. Sánchez-Gómez, J. Rodríguez-Calcerrada, 
F. Valladares, T. M. Robson (2018) Increased root investment can explain the higher 
survival of seedlings of ‘mesic’ Quercus suber than ‘xeric’ Quercus ilex during a 
summer drought. Tree Physiology (Forestry, quartil 1, Q1, decil 1r, en premsa) 
DOI:10.1093/treephys/tpy084 
17. Fernández de Simón, M.B., E. Cadahía, I. Aranda (2018) Metabolic response to 
elevated CO2 levels in Pinus pinaster Aiton needles in an ontogenetic and genotypic-
dependent way. Plant Physiology and Biochemistry 132: 202-212 (Plant Sciences, 
posició 50/223, Q1) DOI: 10.1016/j.plaphy.2018.09.006 
18. Sánchez-Gómez, D., M.T. Cervera, M.A. Escolano-Tercero, M.D. Vélez, N. de 
María, L. Diaz, R. Sánchez-Vioque, I. Aranda and M.Á. Guevara (2019) Genetic and 
functional variability of three lentil Spanish cultivars enduring a Mediterranean dry 
spring: can a drought escape strategy lead to enhanced grain yield under early 
droughts? Theoretical and Experimental Plant Physiology (Plant Sciences, posició 
159/223, Q3, en premsa) DOI: 10.1007/s40626-018-0136-z 
19. Douthe, C; Medrano, H; Tortosa, I; Escalona, JM; Hernández-Montes, E; Pou, 
A. (2018). Whole-plant water use in field grown grapevine: Seasonal and 
Environmental effects on water and carbón balance. Frontiers in Plant Physiology 
https://doi.org/10.3389/fpls.2018.01540, Q1.   
20. Fuentes, S; Hernández-Montes, E; Escalona, JM; Bota; J; Gonzalez Viejo, C; 
Poblete-Echeverria, C; Tongson, E; Medrano H. (2018). Automated grapevine cultivar 
classification based on machine learning using leaf morpho-colorimetry, fractal 
dimension and near-infrared spectroscopy parameters. Computers and Electronics in 
Agriculture. Vol 151, pp 311-318, Q1. 
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21. Azeñas, V; Cuxart, J; Picos, R; Medrano, H; Simó, G; López-Grifol, A; Gulías, J 
(2018) Thermal regulation capacity of a green roof system in the Mediterranean 
region: The effects of vegetation and irrigation level. Energy & Buildings, 164, pp 226-
238, Q1. 
22. Azeñas, V; Janner, I; Medrano, H; Gulías, J (2018). Performance evaluation of 
five Mediterranean species to optimize ecosystem services of green roofs under water-
limited conditions. Journal of Environmental Management, 212 pp 236-247,Q1. 
23. Hernández-Montes, E; Tomás, M; Escalona, JM; Bota, J; Medrano, H.(2018) 
Leaf growth rate and nitrogen content determine respiratory costs during leaf 
expansion in grapevines. Physiologia Plantarum, Doi; 10.111/ppl.12769, Q1. 
24. El Aou-Ouad, H; Bota, J; Obata, T; Montero, R; Fernie, AR, Medrano, H; Pou, A; 
Florez-Sarasa, I (2018) Combined drought and virus infection trigger aspects of 
respiratory metabolism related to grapevine physiological responses. Journal of Plant 
Physiology, 231 pp 19-30, Q1. 
25. Revilla, E, Rosa Arroyo-Garcia, Alberto Bellido, David Carrasco, Anna Puig and 
Leonor Ruiz-Garcia. 2018. Fingerprints of Anthocyanins and Flavonols in Wild Grapes 
(Vitis vinifera L. ssp. sylvestris (Gmelin) Hegi). Danijela Poljuha and Barbara Sladonja. 
InTech, pp 23-41. http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.70861 
26. Ferreira, V, Isaura Castro, David Carrasco, Olinda Pinto-Carnide1, Rosa Arroyo-
García. 2018. Molecular characterization of berry color locus on the Portuguese 
Fernão Pires and Verdelho red-berried bud sports. Journal of Berry Research 79:149-161. 
(Biochemical and Food nutrition, posició 66/222, Q1). 
27. Jiménez-Cantizano, A.; Garcia de Lujan, A.; Arroyo-Garcia, R. 2018. Molecular 
characterization of table grape varieties preserved in the Rancho de la Merced 
Grapevine Germplasm Bank (Spain). VITIS Volume: 57(3) 93-101. (Agricultural ad 
Horticultural Science, Q2) 
28. Riaz, S, G De Lorenzis, D Velasco, A Koehmstedt, D Maghradze, Z Bobokashvili, 
M Musayev, G Zdunic, V Laucou, MA Walker 1, O Failla, JE Preece, M Aradhya and R 
Arroyo-Garcia. 2018. Genetic diversity analysis of cultivated and wild grapevine (Vitis 
vinifera L.) accessions around the Mediterranean basin and Central Asia. BMC Plant 
Biology 18:137. DOI: 10.1186/s12870-018-1351-0. (Plant Science, Q1). 
29. Ferreira, V., O Pinto-Carnide, R Arroyo-García and I Castro. 2018. Berry color 
variation in grapevine as a source of diversity. Plant Physiology and Biochemistry 
132:696-707. (Agricultural and Plant Science, Q1).  
30. Ferreira, V. I Castro, D Carrasco, O Pinto-Carnide and R Arroyo-García. 2018. 
Genetics and expression of anthocyanin pathway genes in the major skin-pigmented 
Portuguese cultivar 'vinhão' developing berries. Scientia Horticulturae 244:88-93. 
(Agricultural and Horticultural Science Q2). 
31. Sáez PL; Cavieres LA; Galmés J; Gil-Pelegrín E; Peguero-Pina JJ; Sancho-Knapik 
D; Vivas M; Sanhueza C; Ramírez CF; Rivera BK; Corcuera LJ; Bravo LA (2018) In situ 
warming in the Antarctic: effects on growth and photosynthesis in Antarctic vascular 
plants. New Phytologist 218: 1406-1418 (Plant Sciences, posició 7/223, Q1) DOI: 
0.1111/nph.15124 
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32. Galdón-Armero J; Fullana-Pericàs M; Mulet PA; Conesa MA; Martín C; Galmés J 
(2018) The ratio of trichomes to stomata is associated with water use efficiency in 
tomato. Plant Journal 96: 607-619 (Plant Sciences, posició 12/223, Q1) DOI: 
10.1111/tpj.14055 
33. Sáez P; Galmés J; Ramírez CF; Poblete L; Rivera BK; Cavieres JA; Clemente-
Moreno MA; Flexas J; Bravo LA (2018). Mesophyll conductance to CO2 is the most 
significant limitation to photosynthesis at different temperatures and water 
availabilities in Antarctic vascular species. Environmental and Experimental Botany 
156:279-287 (Plant Sciences, posició 25/223, Q1) DOI: 
10.1016/j.envexpbot.2018.09.008 
34. Fullana-Pericàs M; Ponce J; Conesa MÀ; Juan A; Ribas-Carbó M; Galmés J 
(2018). Changes in yield, growth and photosynthesis in a drought-adapted 
Mediterranean tomato landrace (Solanum lycopersicum ’Ramellet’) when grafted onto 
commercial rootstocks and Solanum pimpinellifolium. Scientia Horticulturae 233:70-
77 (Horticulture, posició 8/37, Q1) DOI: 10.1016/j.scienta.2018.01.045 
35. Iniguez, C; Galmés, J; Gordillo, FJL (2018) Rubisco carboxylation kinetics and 
inorganic carbon utilization in polar vs. cold-temperate seaweeds. Journal of 
Experimental Botany Epub 2018 Dec 21 (Plant Sciences, posició /233, Q1) 
DOI:10.1093/jxb/ery44 
36. Xiong, D; Douthe, C; Flexas, J (2018) Differential coordination of stomatal 
conductance, mesophyll conductance, and leaf hydraulic conductance in response to 
changing light across species. Plant Cell and Environment 41, 436-450, Q1.  
37. Flexas, J; Carriqui, M; Nadal,M (2018) Gas exchange and hydraulics during 
drought in crops: who drives whom? Journal of Experimental Votany . Volum: 
69   Número: 16   Pàgines: 3791-3795, Q1. 
38. Haworth, Matthew; Scutt, Charles P.; Douthe, Cyril; Marino, G; Gomes, MTG; 
Loreto, F; Flexas, J; Centritto, M (2018) Allocation of the epidermis to stomata relates 
to stomatal physiological control: Stomatal factors involved in the evolutionary 
diversification of the angiosperms and development of amphistomaty. Environmental 
and Experimental Botany. Volumen: 151  Pàgines: 55-63, Q1.  
39. Carriqui, M; Douthe, C; Molins, A; Flexas, J (2018) Leaf anatomy does not 
explain apparent short-term responses of mesophyll conductance to light and CO2 in 
tobacco. Physiologia Plantarum (en premsa), Q1. 
40. Wildhagen, Henning; Paul, Shanty; Allwright, Mike; Smith, HK; Malinowska, M; 
Schnabel, SK; Paulo, MJ; Cattonaro, F; Vendramin, V; Scalabrin, S; Janz, D; Douthe, C; 
Brendel, O; Bure, C ; Cohen, D; Hummel, I; Le Thiec, D; van Eeuwijk, F; Keurentjes, JJB; 
Flexas, J; Morgante, M; Robson, P; Bogeat-Triboulot, MB; Taylor, G; Polle, A (2018) 
Genes and gene clusters related to genotype and drought-induced variation in 
saccharification potential, lignin content and wood anatomical traits in Populus nigra. 
Tree Physiology. Volum: 38   Número: 3   Pàgines: 320-339, Q1. 
41. Gerardin, T; Douthe, C; Flexas, J; Brendel, O (2018) Shade and drought growth 
conditions strongly impact dynamic responses of stomata to variations in irradiance 
in Nicotiana tabacum. Environmental and Experimental Botany 153, 188-197, Q1. 
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Articles en revistes indexades ISI 26 47 57 

Articles en revistes no indexades ISI 0 1 4 

Llibres 1 0 0 

Capítols de llibre 1 2 3 

 

 

 

Discussió científica, divulgació i presència als mitjans de comunicació 
 
Un dels objectius de l’INAGEA és afavorir la divulgació del coneixement científic en 
general, i la comunicació i discussió activa entre els seus membres i la societat balear. 
Aquest objectiu és particularment important en el context de les Illes Balears, atès que 
l'activitat científica és lluny de ser un tema comú als mitjans de comunicació, i és 
necessari augmentar l'apreciació general del valor de coneixement com a factor 
cultural i de progrés a la nostra societat. 

En aquest sentit, l’INAGEA duu a terme una sèrie de seminaris oberts al públic que 
tracten de temes d'interès científic per als seus investigadors i també temes d'interès 
general i major facilitat de divulgació.  
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D'altra banda, s'incentiva la realització de reunions científiques d'àmbit estatal i 
internacional, a fi de donar visibilitat a l'institut en el context del món científic en el 
qual es desenvolupa. 

A més, des de la pàgina web i altres plataformes de comunicació, s'informa dels 
esdeveniments organitzats, i es publiquen entrevistes i altres comunicacions dels 
investigadors del centre, i articles o notes sobre qualsevol altre tema en què 
l’INAGEA participi i pugui ser d'interès  divulgar-lo. 

 

  2016 2017 2018 

Seminaris INAGEA 0 1 3 

Congressos i reunions  1 2 2 

Notes de premsa 8 19 20 

 

L’INAGEA en xifres 

Projectes:  

a) Pla nacional i altres convocatòries estatals: 23 
b) Projectes europeus: 8 
c) Projectes autonòmics: 6 
d) Altres projectes: 5 

Convenis: 10 

Producció  

a) Producció científica: 
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 Nre. de publicacions en revistes indexades: 57 (49Q1/7Q2/1Q3)  
 Mitjana d’índex d’impacte: 3,66 
 Nre. de publicacions no indexades: 4 
 Nre. de capítols de llibre: 3 
 Nre. de conferències convidades: 11 

 
b) Tesis doctorals: 4 
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Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) 

Formació de postgrau 
Nombre de crèdits ECTS: 79 
Nombre de cursos de postgrau: 7 
Alumnat matriculat: 132 
Professorat de la UIB: 23 
Professorat extern: 24 
 

Formació permanent del professorat no universitari 
Nombre d’hores: 117 
Nombre de cursos: 6 
Alumnat matriculat: 108 
Professorat de la UIB: 5 
Professorat extern: 4 
 

Formació permanent del professorat universitari 
Nombre d’hores: 371 
Nombre de cursos: 51 
Alumnat matriculat: 933 
Professorat de la UIB: 35 
Professorat extern: 10 

Formació de grups de recerca de l’IRIE 
Nombre d’hores: 225 
Nombre de cursos: 6 
Inscripcions: 191 
Professorat de la UIB: 5 
Professorat extern: 3 
 

Convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació i millora de la qualitat 
docent 
Nombre de projectes presentats i concedits: 60 
Nombre de seminaris presentats i concedits: 5 
Nombre d’assessoraments presentats i concedits: 2 
Professorat participant: 301 
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Organització o col·laboració en l’organització de 
Jornades 
 Escola d’Estiu de Mallorca. Del 27 al 31 d’agost de 2018 
 Jornada de formació sobre dificultats del llenguatge: 11/11/2018 
 Jornades PAULA (projecte Aula).16 i 17 de novembre de 2018 
 La transició entre l’educació secundària obligatòria i la formació professional: 

experiències internacionals. 13 i 14 de desembre de 2018. 
 Jornades de famílies per la inclusió educativa. 12 i 13 d’abril de 2019. 
 La transformació de la pràctica educativa amb joves de baix nivell educatiu. 14 de 

febrer de 2019. 
 Photography and Educational Practice Symposium-Workshop. 4 i 5 d’abril de 2019. 
 Jornades de presentació dels resultats de la recerca «Elaboració de proves de 

selecció d’alumnat per accedir a la formació inicial de mestres d’infantil i de 
primària». 31 de maig de 2019. 

 
Seminaris 
 VI Seminari Interuniversitari de Recerca en Tecnologia Educativa (SIITE). 1 de febrer 

de 2019. 
 III Seminari La Formació Interdisciplinària en Ciències Humanes i Socials. De l’1 al 

22 de febrer de 2019. 
 

Presentacions 
 Presentació del volum L’illa dels foners. 20 de març de 2019. 
 

Conferències 
 Cambiando el chip de las TIC: para una educación inclusiva. 14 de maig de 2019. 
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Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA) 

Memòria del curs 2018-19 

Resum  

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. 

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 2018 els investigadors de l'IMEDEA han publicat 148 treballs en revistes indexades, un 90% de les 
quals són del primer quartil (Scopus), i 1 llibre, han dirigit 2 tesis doctorals, 3 TFM i 2 treballs de 
recerca. 

El curs 2018-19 l’investigador Damià Gomis ha estat guardonat amb el premi Pere Prats de Medi 
Ambient 2018, que concedeix el GOB Menorca. 

Resum de les activitats i dades principals al llarg de 2018 

Personal  33 investigadors permanents. 10 de la UIB, 23 del CSIC 
 33 investigadors postdoctorals 
 16 estudiants predoctorals 
 13 treballadors d’administració i serveis generals 
 22 titulats superiors de suport a la investigació 

http://www.lincg.uc-csic.es/
http://www.lincg.uc-csic.es/
http://www.socib.es/
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 118 visitants i estades autoritzades 

Publicacions  148 articles en revistes indexades a Scopus, el 90% del primer quartil 
 1 llibre  

Seminaris  25 seminaris impartits a l’edifici d’Esporles 

Projectes de 
recerca vigents 

 34 projectes vigents, dels quals 19 són del Pla nacional de R+D i 9 són 
d’Horitzó 2020, amb un pressupost total de 4.336.784 € 

 7 projectes concedits el 2018 del Programa estatal de foment de la 
investigació científica i tècnica d’excel·lència, amb un total de 785.835 € 

Activitats de 
divulgació 

 Participació a la Fira de la Ciència i la Tecnologia d’Inca, l’11 i 12 de 
novembre, i a la Setmana de la Ciència i la Tecnologia, del 5 al 9 de 
novembre de 2018 (http://imedea.uib-
csic.es/communication_details.php?id=1635&tp=n#.XQdDNo9S_cs) 

 Dia Internacional de la Dona i la Nina a la Ciència, l’11 de febrer 
(https://imedea.uib-
csic.es/communication_details.php?id=1541&tp=n#.XQdDxI9S_cs) 

 Jornada de Portes Obertes de l’IMEDEA, Sant Pere, 2018 
(https://imedea.uib-
csic.es/communication_details.php?id=1592&tp=n#.XQdEEo9S_cs) 

 Posidònia Festival 2018, el 17, 18, 19 i 26 de maig (http://imedea.uib-
csic.es/communication_details.php?id=1581&tp=n#.XQdGNo9S_ct) 

 Nit dels Investigadors 2018 (https://imedea.uib-
csic.es/communication_details.php?id=1627&tp=n#.XQdKLo9S_cs) 

 Xarxes socials: 
o Twitter: 4 perfils ; 4.727 seguidors 
o Facebook: 3 perfils; 2.717 seguidors 
o YouTube: 1 perfil; 121 seguidors 
o Instagram: 1 perfil; 607 seguidors 

 

  

http://imedea.uib-csic.es/communication_details.php?id=1635&tp=n#.XQdDNo9S_cs
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Projectes concedits (milers d'euros, 2018) 

 

Publicacions (nombre total) 

 
 
Quartils de les publicacions (percentatge) 
 

 
 
Dades de publicacions segons la base de dades de Web of Science 
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Dades de quartils segons la base de dades de Scopus i SCImago 2018 

 
Direcció de tesis i treballs 
 

 
 



www.uib.cat 

 

 

Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears. Memòria 
acadèmica. Curs 2018-19 

La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) es va constituir el 29 
d’abril de 1996. En data d’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 part de 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 2018-19, hi han fet feina una mitjana de 95 treballadors a 
temps complet, dels quals el 57 per cent són dones. La FUEIB va tancar l’exercici 
econòmic 2018 amb uns ingressos d’uns 7,4 milions d’euros, un resultat comptable 
de -10.311,51 euros i unes inversions totals d’uns 120.000 euros. 

Residència d’Estudiants de la UIB  

La Residència d’Estudiants ha tingut, durant el curs 2018-19, una ocupació del 100% 
de les 97 habitacions individuals, que han estat ocupades per estudiants de la 
Universitat. A principi de curs, hi havia una llista d’espera de 174 persones i el nombre 
de residents que va renovar la seva plaça va ser de 79 estudiants. 

Les habitacions dobles han estat ocupades en un 90% durant el curs. Els hostes han 
estat visitants i convidats per la UIB, estudiants dels programes d’intercanvi signats 
per la Universitat, a més d’estades de professors visitants (espanyols i estrangers).  

A l’estiu de 2019 la Residència ha rebut, antre d’altres, estudiants del Demolab-
Demotec (patrocinats per la Residència), estudiants del X Campus Cientificotècnic 
d'Estiu de la UIB (patrocinats per la Residència), visites del programa d’intercanvi de 
vacances del PAS, un grup d’estudiants d’Estats Units que participen en un programa 
d’estiu amb CIEE, assistents a oposicions que es fan a la UIB i diversos grups de 
francesos. 

Les principals millores en les infraestructures i els serveis de la Residència durant el 
curs 2018-19 han estat les següents: impermeabilització de la terrassa del tercer pis; 
adquisició de cadires per a les habitacions; reposició de roba de bany i llit; millora de 
l’aire condicionat al menjador i la recepció amb equipament nou que funciona amb 
plaques fotovoltaiques; licitació del servei de menjador i cafeteria amb canvi de 

http://seras.uib.cat/campus_cientific/
http://seras.uib.cat/campus_cientific/
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l’empresa adjudicatària; renovació de l’equipament de la cuina (arreglar avaries i 
adquisició d’alguns electrodomèstics); canvi de plaques del sostre al primer pis i 
planta baixa; adquisició d’un equip desfibril·lador per a la recepció, i formació al 
personal de la fundació en la utilització del DEA i en maniobres d’aturada 
cardiorespiratòria; oferta de les beques d’allotjament del Govern balear, i patrocini 
d’activitats culturals i esportives per als residents. 

 

Instal·lacions esportives. CampusEsport 

Aquesta temporada continuam treballant en la reducció de les despeses en 
subministraments i especialment en la millora de l’experiència de l'usuari, amb 
importants inversions en les instal·lacions relacionades amb la natació. Aquesta 
inversió s’ha materialitzat principalment en les accions següents: 

 

Inversions 

 Instal·lació d'un nou sistema de tractament d'aigua de la piscina per mitjà 
d’electroporació 

 Renovació i rehabilitació de la piscina climatitzada i coberta 
 Canvi del sòl d'una de les sales de psicomotricitat 
 Renovació de portes dels vestuaris del pavelló 
 Segona fase en la implantació de l'app CampusEsport, amb la introducció d'un 

club de premis destinat a la fidelització dels usuaris i sobretot al reconeixement als 
usuaris més antics de les instal·lacions. 

 

Dades operatives 

 La quantitat mitjana d'usuaris amb abonament per a 2018 va ser de 4.196 
persones, mentre que el màxim es va registrar el mes d'octubre, amb 4.406 
persones. 

 L’any 2018, el nombre de persones «úniques» que varen fer esport a les 
instal·lacions esportives va ser de 16.017. 

 Els accessos a les instal·lacions, des de l'1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 
2018, varen aconseguir la xifra de 381.079. 

 Les hores de lloguer d'espais esportius per part dels usuaris el 2018 va ascendir a 
11.098 hores. 



www.uib.cat 

 

 

 
 

Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació i àrea de projectes de 
la FUEIB 

Gestió de la propietat industrial i intel•lectual 

 68 patents i models d’utilitat vigents amb data de 31 de desembre de 2018. 
 Import de la facturació anual per llicències d’explotació de tecnologies i/o del 

coneixement de la UIB per a 2018: 76.000 euros. 
 

I Convocatòria d’ajuts per a proves de concepte de resultats de recerca 
de la UIB 

 Pressupost total destinat a la convocatòria: 15.000 euros  
 5 projectes seleccionats 
 

Facturació dels contractes d’R+D+I (art. 83): 114 contractes signats per un 
import d’1.205.206 euros (IVA no inclòs). 

 

Activitats del Club d’emprenedors UIB (2018-2019) 

 Programa Explorer (UIB, PalmaActiva, Banc Santander) 
 49 persones assessorades en matèria d’emprenedoria i creació d’empreses 
 III Premis Talentic per a treballs de fi de grau o màster de la UIB 
 179 assistents a vuit càpsules formatives i tallers organitzats sobre emprenedoria i 

innovació 
 Informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 
 

Actualització del catàleg de serveis de la UIB:  

 S’ha visitat el 95 per cent (145 grups) dels 153 grups de recerca de la UIB, amb 
262 serveis publicats i catalogats per sector d’aplicació. 
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Activitats en el marc del projecte Enterprise Europe Network (EEN) 
2018 

 11 reunions internacionals mantingudes per establir col·laboracions 
 61 assessoraments en innovació, transferència tecnològica i acords de 

col·laboració 
 14 perfils de cooperació publicats 
 1 jornada de trobades bilaterals organitzada en el marc de la fira SMAGUA 

(Saragossa) 
 

Fundraising (2018) 

 Fons captats per a investigació: 213.058 euros 
 95.000 euros de convenis de col·laboració empresarial i patrocinis (30 convenis 

signats) 
 13.608 euros de donacions (8 donants) 
 104.450 euros de càtedres 
 

Projectes de captació de fons en cartera:  

 5 projectes d’investigació 
 4 projectes singulars i solidaris 
 1 beca per a estudiants 
 

Projectes europeus: suport a PDI en la gestió economicoadministrativa 
i un projecte ERASMUS + Viu. 

 Càtedres Universitat-Empresa: la FUEIB gestiona activitats de les càtedres 
Universitat-Empresa següents: 

 Càtedra Banca March de l'Empresa Familiar 
 Càtedra Endesa Red d'Innovació Energètica 
 Càtedra de la Mar Iberostar 
 Càtedra Melià International d'Estudis Turístics 
 Càtedra Santander-UIB d'Innovació i Transferència de Coneixement 
 Càtedra ICAPE de foment de la cultura emprenedora (Conselleria de Treball, 

Comerç i Indústria) 
 Conveni REE-UIB 

http://catedraendesared.uib.es/
http://innovacio.uib.cat/actualitat/Hotelbeds-Group-i-la-Universitat-de-les-Illes.cid408000
http://fturisme.uib.cat/catedramelia/melia/
http://catedrasantander.uib.cat/
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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 a: disseny de 
propostes; acompanyament en el procediment d’aprovació, difusió i gestió 
administrativa de matriculació; 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 perquè el curs sigui viable. 

 
 
2018/19 Total cursos Total ECTS Total alumnes Total hores 

Màster 12 747 189 5.443 

Especialista universitari 7 233 110 1.615 

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 per a 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 2018-19, UIBCongrés ha donat suport als 
esdeveniments següents, per ordre cronològic: 

 

Esdeveniment Data Participants 
 

Àrea 
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XV Reunión Nacional de Geomorfología Setembre 80 Ciències 
XIX International Conference on Human-
Computer Interaction Setembre 80 Enginyeria i Arquitectura 
XI Encuentro Esteban Hernández Esteve 
de Historia de la Contabilidad Octubre 30 

Ciències Socials i 
Jurídiques 

International Conference on Solar 
Technologies & Hybrid Mini Grids to 
Improve Energy Access Octubre 135 Enginyeria i Arquitectura 
The 15th International Conference on 
Modeling Decisions for Artificial 
Intelligence Octubre 75 Enginyeria i Arquitectura 
I Congreso de Universidades Promotoras 
de Salud Novembre 150 

Ciències Socials i 
Jurídiques 

II Jornades de Comunicació des de les 
Administracions Públiques Novembre 75 

Ciències Socials i 
Jurídiques 

Congreso Internacional – XXXI 
Seminario Interuniversitario de 
Pedagogía Social: Pedagogía social, 
investigación y familias Novembre 108 

Ciències Socials i 
Jurídiques 

VIII Jornades Científiques de la SEPHE - I 
Congresso Nazionale della SIPSE Novembre 145 

Ciències Socials i 
Jurídiques 

III Jornadas del Grupo de Viticultura Novembre 74 Ciències 

Recent Trends in Nonlinear Science Gener 59 Enginyeria i Arquitectura 
7th International Conference on 
Meteorology and Climatology of the 
Mediterranean Març 70 Ciències 
XIV Encuentro de Oficinas de Congresos 
de las Universidades Españolas - OCUE Març 20 Altres 
International Week 2019 - Empowering 
Students to Harness the Potential of 
Tourism Abril 21 

Ciències Socials i 
Jurídiques 

XXVI Conferencia de Decanas y Decanos 
de Facultades de Derecho de España Maig 60 

Ciències Socials i 
Jurídiques 

XI Jornada de Investigación en Docencia 
de la Contabilidad Juny 33 

Ciències Socials i 
Jurídiques 

Critical Tourism Studies 8 (CTS8) Juny 100 
Ciències Socials i 
Jurídiques 

 

Total de participants: 1.315 

 

Departament d’Orientació i Inserció Professional 
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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 2018-19: 

 

 5.083 demandants d’ocupació inscrits al DOIP  
 489 pràctiques en empreses/entitats  
 3 beques Santander Intraemprendre atorgades a estudiants de la UIB 
 672 empreses/entitats col·laboradores  
 1.793 ofertes de treball tramitades  
 154 contractes signats 
 605 sessions d’orientació professional individualitzades  
 JOB DAY UIB. 13è Forum de l’Ocupació de la UIB. 13 de març de 2019 
 III Tech-Day Ocupació. 8 de maig de 2019. 
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Càtedra Banca March de l’Empresa Familiar 

La Càtedra Banca March de l'Empresa Familiar (CBMEF) és una iniciativa conjunta de 
la Universitat de les Illes Balears (UIB), l’Institut de l’Empresa Familiar (IEF), 
l’Associació Balear de l’Empresa Familiar (ABEF) i la Banca March per estudiar i 
investigar les característiques i la problemàtica de l’empresa familiar. 

La creació de la CBMEF pretén impulsar l’anàlisi i la divulgació des de múltiples 
perspectives de la significació especial i de la rellevància estratègica que té l’empresa 
familiar per a l’economia i la societat dels països, singularment d’Espanya i de les Illes 
Balears. 

En concret, es planteja la col·laboració en els aspectes següents: 

 Intercanviar informació i coneixements en l’àmbit propi de les activitats de les 
quatre parts 

 Desenvolupar de manera conjunta activitats d’estudi i investigació de projectes 
específics mitjançant acords puntuals 

 Desenvolupar programes conjunts d’activitats de formació 
 Desenvolupar programes de pràctiques a les empreses familiars, membres de 

l’ABEF 
 Organitzar fòrums de trobada entre acadèmics, empresaris i estudiants que 

permetin l’intercanvi de coneixement, experiències i inquietuds 
 

Principals activitats dutes a terme l’any 2018 

 XI Jornada de la Càtedra Banca March de l’Empresa Familiar. El 15 de 
novembre s’organitzà aquesta jornada, que presidiren el vicerector d'Innovació 
i Relacions Institucionals de la UIB, doctor Jordi Llabrés; el conseller delegat de 
la Banca March, senyor José Luis Acea; el president de l'Associació Balear de 
l'Empresa Familiar (ABEF), senyor Rafael Salas, i el director de la Càtedra 
Banca March de l'Empresa Familiar, doctor Rafel Crespí. Els principals temes 
que es tractaren foren la productivitat de les empreses familiars, el repte del 
talent i la internacionalització. En la jornada, hi intervingueren el conseller 
delegat d’Europastry, senyor Jordi Morrat, el qual presentà la transformació de 
l’empresa familiar a l’empresa multilocal; el director de Banca de Grans 
Empreses de la Banca March, senyor José Cuevas, el qual dissertà sobre el 
repte del talent en l'àmbit de l'empresa familiar, i el doctor Rafel Crespí, que 
presentà els resultats preliminars de l’estudi sobre la mida i la productivitat de 
l’empresa familiar a Europa. 
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Càtedra Endesa Red d’Innovació Energètica 
 

Endesa Red i la Universitat de les Illes Balears varen signar, el 2008, la creació de la 
Càtedra Endesa Red d'Innovació Energètica de la UIB, que ha estat renovada els anys 
2013 i 2018. Aquesta col·laboració té com a objectius principals: dur a terme activitats 
relacionades amb la recerca, la transferència de resultats de la recerca i la divulgació 
científica en l'àmbit de la innovació energètica en el sector elèctric; col·laborar en 
l'anàlisi i la solució de problemes reals del sector de l’energia elèctrica, i fomentar el 
desenvolupament i la promoció d’activitats docents dutes a terme per la UIB.  
 
La Càtedra té un gran interès a promocionar el coneixement i la recerca en temes 
d'innovació i de desenvolupament energètic aplicats al sector de l'energia elèctrica 
per assegurar, conjuntament amb altres institucions i la resta de la societat, un model 
d'aplicació de l'evolució energètica eficient i sostenible. 
 

Principals activitats dutes a terme el curs acadèmic 2018-19 
 Desenvolupament del projecte de detecció d’incendis 

L’objectiu d’aquest projecte és la detecció precoç d’incendis a prop de les línies 
aèries d’alta tensió per poder desconnectar-les al més aviat possible. S’ha analitzat 
un ampli ventall d’alternatives per detectar incendis en entorns forestals i s’han 
estudiat els avantatges i inconvenients de cada una per determinar quines opcions 
resultaven més interessants per fer-ne un estudi més profund. En aquest sentit, 
s’ha començat a implementar una petita xarxa de sensors de prova, de la qual 
s’estudiaran els resultats. 

 Impuls del projecte de detecció de descàrregues parcials 
Cal detectar descàrregues parcials en interruptors de mitja tensió mitjançant 
diferents sistemes. S’han investigat diferents alternatives de detecció d’ozó i la 
viabilitat de la seva implantació com a mètodes de mesura en els interruptors de 
mitja tensió. Les conclusions d’aquest estudi han estat que la detecció mitjançant 
l’ozó no és la millor opció i, en conseqüència, s’estudien alternatives. 

 Impuls del projecte de manteniment de transformadors de potència 
S’han redefinit els objectius del projecte, que consistia en el diagnòstic de l’estat 
dels transformadors de potència analitzant-ne les vibracions. La nova línia 
d’investigació té per objectiu estudiar si les dades recollides durant la implantació 
d’aquest projecte es poden combinar amb d’altres i obtenir-ne més informació 
útil. 
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Memòria d’activitats de la Càtedra d’Estudis de Violència de 
Gènere de la UIB. 2018 

Resum  

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 3 de juliol de 
2018 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 de l’any 2018, 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 (4, 5, 18 i 19 d’octubre de 2018). 
Hi participaren 48 assistents i 13 ponents, i la valoració global del Seminari va ser 
de 8,48 (en una escala de l’1 al 10). Se’n pot consultar el programa complet a 
l’adreça electrònica de l’apartat dels enllaços web. 

 Divulgació de treballs referits a la violència de gènere i les polítiques d’igualtat per 
mitjà de la coedició amb Edicions UIB de la col·lecció Treballs Feministes. Aquest 
any s’ha publicat el número 16 d’aquesta col·lecció, titulat Vulnerabilidad y 
resistencia: experiencias investigadoras en comercio sexual y prostitución. Està dirigit 
pel doctor Lluís Ballester Brague, la doctora Carme Orte Socias i la doctora Rosario 
Pozo Gordaliza. També s’ha publicat el número 17 d’aquesta col·lecció, titulat 
Materials didàctics per a la prevenció de la violència de gènere. Experiències a les Illes 
Balears. La compiladora és Virginia Ferreiro Basurto. 

 Realització d’un concurs de curtmetratges amb continguts referits a la violència de 
gènere i d’un concurs d’activitats de prevenció de la violència de gènere 
desenvolupades en institucions educatives no universitàries. Aquest any se n’ha 
dut a terme la tercera edició. 

 Activitats de sensibilització adreçades a tot l’alumnat de les Illes Balears i a la 
societat en general. Aquest any s’han dut a terme un seminari a Menorca (13 i 14 
de setembre de 2018), un a Eivissa (1 i 2 d’octubre de 2018) i un altre a 
Formentera (3 d’octubre de 2018) amb el títol «Violències sexuals en espais 
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públics d’oci. Aproximació teoricopràctica per a la intervenció», en els quals han 
participat 40 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.  

Enllaços pàgina web 

 https://sac.uib.cat/act_sac/formacio/18-19/Seminari-dActualitzacio-en-

Politiques-dIgualtat-/ 

 
 
 

https://sac.uib.cat/act_sac/formacio/18-19/Seminari-dActualitzacio-en-Politiques-dIgualtat-/
https://sac.uib.cat/act_sac/formacio/18-19/Seminari-dActualitzacio-en-Politiques-dIgualtat-/
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Càtedra de la Mar Iberostar 
 

La Universitat de les Illes Balears i el Grup Iberostar varen signar, l'any 2018, un 
conveni de col·laboració per crear la Càtedra de la Mar Iberostar i fomentar la 
formació especialitzada i la investigació en el camp de l'ecologia marina. Aquesta 
col·laboració té com a objectius principals: fomentar la formació especialitzada en 
tots els camps relacionats amb la recerca; gestionar i conservar el medi marí; impulsar 
la recerca en el camp de l’ecologia marina i àmbits de coneixement afins, i impulsar la 
transferència del coneixement mitjançant la creació d’estudis i l’organització de 
cursos, conferències, seminaris i taules rodones que promoguin l’ús sostenible dels 
recursos marins i la sensibilització de la societat sobre la importància de la 
conservació de la mar.  

Principals activitats dutes a terme el curs acadèmic 2018-19 

 Convocatòria de les beques Càtedra de la Mar Iberostar 
La Càtedra de la Mar ha fet pública la creació d'una sèrie d'ajuts adreçats a joves 
investigadors/es en els camps relacionats amb la recerca, la conservació i la gestió del 
medi marí, i en el marc de les tres línies d'acció d'Ona de Canvi, que són la salut 
costanera, el consum responsable de peix i l'impacte del plàstic d'un sol ús en aquest 
medi.  
 
Aquests ajuts s’han distribuït en tres categories:  
- Ajuts i premis per exposar treballs de recerca 
- Ajuts per estimular la mobilitat, adreçat a doctorands 
- Ajuts per crear projectes de recerca, adreçat a doctorats 
 
La convocatòria d’aquestes beques està publicada a:  
https://agenda.uib.es/33728/detail/becas-catedra-de-la-mar-iberostar.html 
 
 
 
 

https://agenda.uib.es/33728/detail/becas-catedra-de-la-mar-iberostar.html


www.uib.cat 

 

 

Càtedra ICAPE 

L’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) i la Universitat de les Illes 
Balears (UIB) varen signar, l’any 2017, un conveni de col·laboració per crear la Càtedra 
ICAPE. Aquesta col·laboració té l’objectiu de fomentar l’esperit i la vocació 
empresarials donant suport a les iniciatives i a la generació de nous projectes 
empresarials a través de: 

Principals activitats dutes a terme l’any 2018 

 Fer el manteniment del portal web del Club d’Emprenedors de la UIB 
Crear una pàgina web nova com a eina centralitzadora de totes les actuacions i 
activitats que duu a terme el Club d’Emprenedors de la UIB, a més de gestionar-ne 
els canals de comunicació i difusió (butlletí mensual del Club, xarxes socials, etc.). 
 

 Oferir suport i assessorament a emprenedors de la comunitat universitària 
El Club s’encarrega d’orientar i acompanyar en la posada en marxa d’un projecte 
empresarial. Per això, dona suport en la definició i validació del model de negoci; 
l’elaboració del pla d’empresa; l’accés a vies de finançament existents; la 
informació jurídica, fiscal, tràmits administratius, o, en cas que sigui aplicable, en 
la protecció dels drets de propietat industrial i patents. En total, ha assessorat 51 
persones, 6 de les quals són personal docent investigador (PDI) i 45 
estudiants/titulats de la UIB.  

 
 Desenvolupar tallers, cursos de formació i altres activitats que fomentin 

l’esperit emprenedor i la creació d’empreses 
Ha organitzat tallers adreçats a l’alumnat universitari de la UIB amb l’objectiu de 
despertar l’interès en l’àmbit de l’emprenedoria i per noves oportunitats de futur i 
sortides professionals. Així mateix, també ha ofert tècniques per plantejar 
projectes empresarials i desenvolupar-los. En total, hi han assistit 187 persones, 
repartides en 7 tallers.  
 

 Participar en la xarxa Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 
Global Entrepreneurship Monitor (GEM) és la xarxa mundial més important 
d’emprenedoria i té la finalitat d'analitzar el fenomen emprenedor arreu del món. 
Anualment, publica una gran varietat d'informes d’abast internacional, nacional, 
regional i local. Ha elaborat l’informe anual de les Illes Balears en matèria 
d’emprenedoria. 
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Càtedra d’Estudis Turístics Meliá Hotels International 
 

La Universitat de les Illes Balears i Meliá Hotels Internacional (MHI) varen crear, l'any 
2002, la Càtedra d'Estudis Turístics Meliá Hotels International. El conveni signat l'any 
2014 substitueix els documents de col·laboració anteriors i defineix els objectius de la 
càtedra següents: desenvolupar accions formatives conjuntes d'alt nivell sobre el 
turisme; fomentar l'intercanvi del coneixement, professionals i investigadors entre 
ambdues entitats; facilitar l'estudi i la recerca sobre el turisme; desenvolupar accions 
per promocionar la qualitat en la docència i la recerca en turisme; accions per 
fomentar les pràctiques formatives dels alumnes al si de la companyia; accions per 
consolidar a la UIB els estudis de grau i postgrau de turisme, i afavorir-ne la 
internacionalització, així com fomentar la sostenibilitat i la responsabilitat social 
corporativa en el sector turístic. 

Principals activitats dutes a terme el curs acadèmic 2018-19 

 Seminaris de responsabilitat corporativa. Participació de professionals de MHI en 
les sessions vinculades a l'assignatura de Responsabilitat Social i Ètica 
Empresarial, impartida en els graus de Turisme i d’Administració d’Empreses.  

 Atorgar una beca de pràctiques internacionals.  
 Desenvolupar de manera conjunta el projecte SAVE (aigua & energia), que ha 

consistit a fer una anàlisi estadística per determinar possibles línies de millora en 
el programa de MHI i implementar noves eines proposades per la UIB, a més 
d'establir línies de col·laboració futura amb models predictius i edificis amb zero 
emissions de CO2 i baix consum d’aigua. 

 Col·laboració en el programa de promoció dels estudis d’Enginyeria i 
Matemàtiques de l’EPS. 

 Signatura d’un conveni per continuar les activitats de la càtedra el 2019. 
 Atorgar 5 beques a estudiants per cobrir el cost de la matrícula de l’expert 

universitari en E-Tourism: Comercialització i Màrqueting en Línia(títol propi de la 
UIB, 24 ECTS) i fer les pràctiques al MHI. 
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Càtedra Santander-UIB d’Innovació i Transferència del 
Coneixement 

La UIB i el Banc Santander tenen subscrit, des de l’any 2014, un conveni de 
col·laboració per crear la Càtedra Santander-UIB d’Innovació i Transferència del 
Coneixement (CSUIT), l’objectiu de la qual és donar suport a activitats adreçades a 
transferir els resultats d’investigació de la UIB; promoure la innovació i la cultura de la 
transferència; millorar l’eficiència de la gestió acadèmica; facilitar l’accés a programes 
de formació continuada, i reforçar la projecció internacional de la Universitat. 

Principals activitats dutes a terme el curs acadèmic 2018-19 

 Suport a la iniciativa RLL2030. La UIB lidera el debat sobre iniciatives innovadores 
en els emplaçaments estratègics de la proposta RLL2030. 
 

 Suport a l’organització de les jornades La UIB amb Europa, que tenen com a 
objectiu acostar a la comunitat universitària les persones clau de la Comissió 
Europea per crear un diàleg fluid per incentivar la internacionalització de la UIB. 
 

 Suport a l’organització de la V Jornada d’Innovació i Transferència de la UIB: les 
licitacions de contracte del sector públic.  
 

 Participació a l’SmartCity Expo World Congress sobre ciutats intel·ligents.  
 

 Suport a la realització del projecte PAula Balears, novembre de 2018.  
 

 Participació en el Mobile World Congress.  
 

 Organització de la I trobada Marroc-Balears per a la millora de l'eficiència 
energètica a la Mediterrània. Rabat. 

 

 Col·laboració amb l’EPS de la UIB en la FIRST LEGO League. Iniciativa adreçada a 
despertar l’interès dels joves per la ciència i la tecnologia. 
 

 Suport a l’activitat Ciència per a Tothom 2019. 
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 Col·laboració amb TEDx Arxiduc. Divulgació científica i transferència de 
coneixement. 

 

 Programa Explorer de suport a l'emprenedoria en el marc del programa nacional 
Explorer Joves amb Idees, impulsat pel Banc Santander. 

 

 Col·laboració en la creació del Servei de Drons Científics per a l’oferta de drons en 
la recerca.  
 

 Suport a la Smartplatform de visualització de dades provinents de sensors IoT a 
través del portal SmartGraph.   

 

 Col·laboració amb el programa divulga.uib.cat de divulgació científica per a grups 
de recerca.  
 

 Suport a l’Herbari Virtual del Mediterrani Occidental de recull d’informació i una 
àmplia galeria d'imatges de les plantes vasculars de les terres de la conca de la 
Mediterrània occidental.  
 

 Suport a la participació en el XXIII Encuentro de Alumni España, Burgos.  
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Col·laboració amb Red Eléctrica de España 

La Universitat de les Illes Balears i Red Eléctrica de España tenen subscrit, des de l’any 
2009, un conveni marc de col·laboració que es desenvolupa mitjançant convenis 
específics d’actuació. Aquesta col·laboració té com a objectiu principal fomentar la 
recerca i la transferència de coneixement en l’àmbit mediambiental, energètic i de les 
noves tecnologies, així com també impulsar l’aprofitament dels recursos disponibles i 
promoure’n més eficàcia en la gestió. 

Principals activitats dutes a terme el curs acadèmic 2018-19 

 Patrocini de les VII Jornades del Medi Ambient de les Illes Balears  
Aquestes jornades, organitzades per la Societat d’Història Natural, tenen l’objectiu 
d’oferir un espai en el qual investigadors i naturalistes de diferents àmbits puguin 
donar a conèixer les investigacions i línies de treball que tenen com a 
denominador comú les Illes Balears. Red Eléctrica ha col·laborat en l’edició del 
volum recopilador de les ponències exposades, així com en la dotació del premi 
Biobal, atorgat a la ponència més valorada presentada per un talent jove.  

 Contribució al desenvolupament del projecte BIODIBAL 
BIODIBAL és una plataforma digital dedicada a la biodiversitat i al turisme de 
naturalesa que pretén posar en valor la biodiversitat balear. Red Eléctrica, que 
contribueix al desenvolupament del projecte al llarg de quatre anys, inscriu 
aquesta iniciativa en el seu compromís de sostenibilitat 2030, amb l'interès de 
crear valor compartit amb la societat i l'entorn en el qual desenvolupa la seva 
activitat. Hi ha més informació sobre el projecte a: <https://biodibal.uib.cat/>. 

 Contribució a la difusió del joc educatiu entreREDes 
EntreREDes és un joc educatiu adreçat a alumnes de 2n, 3r i 4t d’ESO en el qual es 
posen a prova els coneixements curriculars adquirits pels alumnes en diferents 
matèries, i, alhora, permet conèixer la manera com funciona el sistema elèctric 
espanyol. La contribució de REE ha permès la realització del taller «Jugamos con 
entreREDes: más que un juego», els mesos de maig, juny i juliol de 2019, amb 
monitors formats per Red Eléctrica. 

 

https://biodibal.uib.cat/


Pel que fa al personal d’administració i serveis, són 584 persones, de les quals un 
64,4 per cent són dones i un 35,6 per cent són homes. 
 
Pel que fa als alumnes, enguany s’han matriculat a la UIB 14.468 alumnes de grau, 
dels quals 517 són d’escoles adscrites. S’han inscrit a trenta-cinc graus i quatre dobles 
graus. Cal tenir en compte que s’ha implantat el tercer curs dels estudis de Medicina i 
el segon d’Odontologia. A més, s’ha estrenat el primer curs del grau de Direcció 
Hotelera. Pel que fa als alumnes de postgrau, hi ha hagut 1.434 alumnes de màster 
universitari, quantitat que ha augmentat un 4,6 per cent respecte a l’any acadèmic 
anterior i representa un màxim històric des de la implantació d’aquests estudis a la 
UIB. 
 
Menció a part mereixen, entre els actes acadèmics i institucionals de la Universitat, els 
nomenaments de doctor honoris causa. En aquest any acadèmic es va aprovar el 
nomenament del senyor Oriol Bonnín Gubianas com a doctor honoris causa de la 
nostra universitat, el dia 10 d’abril de 2019. 
 
El dia 4 de juny de 2019 va morir el doctor Antoni Roig Muntaner, que va ser 
president de la Comissió Gestora de la Universitat del 10 de juny de 1978 al 12 de 
març de 1981. El 3 de març de 1982 va ser nomenat Rector Honorari de la UIB, i la 
Medalla d’Or de la institució li va ser lliurada el 18 de febrer de 2003. 
 
Dins aquest record de les persones que, d’una o altra manera, han estat UIB, hem 
d’esmentar el senyor Eduard Punset, doctor honoris causa, que fou investit el febrer 
de l’any 2011 i ens va deixar el passat mes de maig. 
 
A més, un record especial per als doctors Pau Cateura, Miquel Montserrat i Ángel 
Igelmo i per a les senyores Nativitat Cariello, Maria Balle, Marilina Tur i Laura López, 
membres del PAS (les dues darreres, de la Seu universitària d’Eivissa i Formentera).  

 
Finalment, la Universitat vol fer una menció de les persones que han treballat durant 
anys a la nostra institució i que el darrer any acadèmic han començat a gaudir de la 
jubilació: Francesca Maria de Lluc Barceló Mairata (Biologia Fonamental i Ciències de 
la Salut), Jaume Corbera Pou (Filologia Catalana i Lingüística General), M. Carmen 
Fernández González (Dret Públic), Rafael Àngel Forteza Coll (Química), Maria Antònia 
Riera Jaume (Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació), Joan Torrens Sastre 
(Ciències Matemàtiques i Informàtica), Antoni J. Bennàsar Roig (Biologia), Gabriel 
Garcias Planas (Dret Públic), Jordi Lalucat Jo (Biologia), Joan Josep Marcó Antón 
(Física), Sebastià Roig Rigo (Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica), Salvador Balle 
Monjo (Física), en el cas del PDI; i en el cas del PAS: Margalida Company Rigo, Marta 
Cuyàs Gibert, Antònia Fiol Tomàs, Josep Antoni Forteza Oliver, M. Ángeles Cano 
Pascual, Elisa Hernaiz Sanders, Pere Morro Pérez i M. Isabel Baltasar Quesada. 


