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Total publicacions en Q1: 25 

Total publicacions en Q2: 16 

Total publicacions en Q3: 2 
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Total publicacions en Q4: 1 

 

Mitjana de l’índex d’impacte: 3.384   

N. de publicacions en revistes indexades: 44 (Q1/Q2/Q3) 

N. de publicacions no indexades: 5 

 

 

1. Projectes: 58 

a. Pla Nacional i altres convocatòries estatals: 25 

b. Projectes europeus: 11 



c. Projectes autonòmics: 9 

d. Altres projectes: 13 

2. Convenis: 10 

Contractes amb empreses privades: 4 

Contractes amb institucions públiques: 6 
 

3. Producció  

a. Producció científica: 

i. N. de llibres i capítols de llibres: 4 

ii. N. de publicacions en revistes indexades: 44 (Q1/Q2/Q3)  

iii. Mitjana d’índex d’impacte: 3.384 

iv. N. de publicacions no indexades: 5 

v. Tesis doctorals:4 

vi. Treballs de fi de grau: 9 

vii. Treballs de fi de màster: 3 

viii. N. de conferències convidades: 9 

ix. Participació en congressos nacionals: 11 

x. Participació en congressos internacionals: 20 

xi. Organització de seminaris i conferències: 8 

xii. Contribucions destacades: 1 

xiii. Comitès: 3 

xiv. Cursos: 3 

b. Transferència del coneixement, divulgació: 

i. Jornada Vitivin, Cómo Mejorar la Estabilización y el Embotellado 

ii. Conferència: «Canvi climàtic; evidències i projeccions dels seus 

efectes sobre la biosfera» 

iii. Llibre: Gestió ambiental post-incendi forestal 

iv. Conferència: «Sector primari i la lluita contra el canvi climàtic» 



v. Conferència: ‘Què està passant amb els isectes? L’efecte del 

canvi climàtic i altres factors en les poblacions d’insectes’ 

vi. Seminari: La Geografia de les Muntanyes de l’Atles i del Marroc 

vii. Cicle de seminaris INAGEA, primavera 2019 

viii. Seminari internacional: SOS: La Nacra, una Espècie en Perill 
d’Extinció 

ix. Seminari internacional sobre Planificació i Gestió del Risc 

d’Inundació en Ambients Mediterranis. 

x. Seminari: The Use of NBT in Plant Breeding in the European 
Union. 

xi. Conferència: «Intellectual property in agriculture» 

xii. Capítol de revista de divulgació: «Efecto de la fecha de siembra y 

el abonado nitrogenado en el desarrollo y las características del 
trigo blando»  

xiii. Capítol de revista: «Los cultivos cubierta de invierno mejoran la 

fertilidad y la calidad del suelo gracias a su efecto en la 

micorrización» 

xiv. Capítol de la revista Balears Va de Vi: «Els nous escenaris 

climàtics obligaran a canviar el maneig de la vinya» 

 

c. Presència en mitjans de comunicació: 

i. Premsa: 51 

d. Reconeixements: 

i. «Tres investigadores de la UIB, entre los más citados del 

mundo». 

e. Actes als quals l’INAGEA ha estat convidat: 2 

 


