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Memòria acadèmica 2021-2022 

Servei de Recursos Audiovisuals (SRAV) 

Produccions i enregistraments 
S’han realitzat 84 produccions audiovisuals i 68 enregistraments i emissions en directe 
d’actes diversos (congressos, jornades, conferències..., i actes institucionals).  
 
Videoconferència 
Control i manteniment de les 33 aules de videoconferència de què disposa la UIB a 
Palma, Menorca i Eivissa. 

El nombre total d’hores de videoconferència ha estat de: 2.994 

 
Tipus d’activitat Hores 

Estudis de grau 2.290 

Concursos de PDI / lectures de 
tesi 

173 

Altres 531 
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S’ha prestat assessorament i suport tècnic per a les videoconferències organitzades en 
altres espais del campus, principalment a les sales d’actes i sales de graus. 
 
Servei de préstec de material audiovisual 
S’han fet 76 préstecs de material audiovisual divers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Arxiu d’imatges / servidor de vídeo 
S’han processat, catalogat i arxivat 182 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) als edificis del campus de la UIB 
i a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera. 
 
S’ha elaborat i executat un projecte d’aula experimental de videoconferència avançada 
a les seus de Menorca i d’Eivissa i Formentera que pretén millorar les aules docents per 
adaptar-les a les noves metodologies digitals i a la docència simultània presencial i en 
línia. Projecte enquadrat en el pla UniDigital, finançat per la Unió Europea, fons Next 
Generation EU. 
 
A petició de les facultats, es va renovar l’adquisició, amb modalitat Device as a 
Service (DAAS), per un any, de 65 càmeres web destinades a equipar totes les aules 
del campus amb un sistema de videoconferència d’escriptori. 

S’ha preparat la licitació de subministrament d’equipaments i instal·lacions als espais 
de docència: aules de videoconferència i sales d’actes de Son Lledó i dels edificis Guillem 
Cifre de Colonya i Sa Riera, per adequar-les a les noves metodologies digitals. Projecte 
enquadrat en el pla UniDigital, finançat per la Unió Europea, fons Next Generation EU. 
 
 
Convenis 

Tipus de material Dies de préstec 

Altaveus 11 

Megafonia portàtil 
 

22 

Càmera de vídeo + micròfon + trípode 35 

Projector multimèdia + pantalla 8 
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Projecte col·laboratiu entre la Universitat de Saragossa, la d’Extremadura, la de La Rioja 
i la de les Illes Balears per a la gestió integral de continguts audiovisuals (DigiRepo). 
L’objectiu és crear un repositori únic de producció digital docent. Projecte enquadrat 
en el pla UniDigital, finançat per la Unió Europea, fons Next Generation EU. 
 
La UIB forma part del conveni entre CRUE Universitats Espanyoles i RTVE per a la 
coproducció de la sèrie audiovisual Universo sostenible, on s’exposen les principals 
línies d’investigació sobre temes d’interès social. 

 
 
 
 
 
 


