
Introducció

La Memòria de l’any acadèmic 2012-13 que es presenta correspon al balanç del segon any 
de gestió del segon mandat de l’equip de la Rectora Montserrat Casas, que va morir el dia 
30 de març de 2013, i de l’inici del mandat de l’equip de govern del Rector Llorenç Huguet 
Rotger, arran de les eleccions a Rector que varen tenir lloc el dia 22 de maig de 2013 i la 
presa  de  possessió  del  dia  17  de  juny  de  2013,  amb  efectes  de  la  publicació  del 
nomenament, el 14 de juny de 2013.

L’equip  rectoral  anterior  va  continuar  la  seva  activitat  fins  al  nomenament  i  presa  de 
possessió del doctor Llorenç Huguet sota la direcció del doctor Jaume Carot Giner, Rector 
per substitució reglamentària.

L'acte solemne d'obertura de l’any acadèmic tingué lloc a la sessió acadèmica del dia 20 de 
setembre de 2012 a la sala d'actes de l'edifici  Gaspar Melchor de Jovellanos.  El  doctor 
Antoni Riera Font, catedràtic d’Economia Aplicada, va pronunciar la lliçó inaugural amb el 
títol «La naturalesa del valor o el valor de la naturalesa». 

El  dia  5  d’octubre  de  2012  es  va  inaugurar  l’any acadèmic  a  la  Seu  universitària  de 
Menorca i el dia 8 d’octubre a la Seu universitària d’Eivissa i Formentera, amb la mateixa 
lliçó inaugural pronunciada pel doctor Antoni Riera Font. Així mateix es va organitzar i dur 
a terme la cerimònia de graduació de l’any acadèmic 2012-13 a les seus universitàries, 
respectivament, els dies esmentats.

La Universitat ha organitzat distints actes d’homenatge a la Rectora Montserrat Casas entre 
els mesos d’abril i juny de 2013, i ha participat en els actes de reconeixement que li han 
dedicat les institucions públiques de les Illes Balears.

Es va organitzar i  dur a terme la cerimònia de graduació de l’any acadèmic  2012-13 a 
Palma el dia 24 de juliol de 2013.

Menció a part  mereixen, entre els actes acadèmics i institucionals  de la Universitat,  els 
nomenaments de doctor honoris causa. La Universitat va nomenar la senyora Maria del Mar 
Bonet i Verdaguer com a doctora honoris causa d’aquesta universitat el dia 29 d’octubre de 
2012.

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 d’una merescuda 
jubilació: Andreu Berga Oliver, Bartomeu Colom Pastor, Antònia Dolç Company, Maria 
del Pilar Ferrer Vanrell,  Gloria Gallego Caminero, Maria Lluïsa Mir Pozo, Gabriel Oliver 
Oliver, Carlos Otero Areán, Rubén V. Rial Planas, Cathy Sweeney i Margalida Cardona 
Quetglas. 

I una altra menció a les persones que, havent format part de la nostra institució, ens han 
deixat definitivament. En aquest darrer any acadèmic s’ha produït el traspàs de les persones 



següents:

Doctor Bartomeu Barceló Pons, catedràtic de Geografia Humana i Medalla d’Argent. Dia 
10 d’octubre de 2012

Senyora Maria Pilar Lafont Nuño, membre del personal d’administració i serveis. Dia 12 de 
gener de 2013

Senyor Pere Canet Estelrich, professor titular d’Anàlisi Matemàtica. Dia 14 de gener de 
2013

Senyora María Castro González, estudiant del grau d’Administració d’Empreses. Dia 25 de 
febrer de 2013

Doctora Montserrat Casas Ametller, Rectora. Dia 30 de març de 2013

Senyora Elionor Tous Llinàs, membre del personal d’administració i serveis. Dia 23 d’agost 
de 2013



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 28 de gener de 2013
— Informe de la presidenta del Claustre.
— Informe de la Síndica de Greuges.
— Elecció  de  representants  dels  claustrals  del  grup  C)  (estudiants)  al  Consell  de 

Govern i a la Mesa del Claustre.



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  vuit  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,  d’eleccions  d’òrgans  unipersonals  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:

1.Desenvolupament normatiu del text estatutari de la Universitat, amb l’aprovació de la 
normativa següent:

21 de setembre de 2012 Suspensió indefinida de l'Acord normatiu 9322/2010, de 3 
de febrer, pel qual s’aprova el Pla de jubilació anticipada per 
al professorat funcionari de la Universitat de les Illes Balears

29 d'octubre de 2012 Aprovació  del  Reglament  de  la  seu  electrònica  de  la 
Universitat de les Illes Balears

Aprovació de la normativa de becaris de col·laboració de la 
Universitat de les Illes Balears

18 de desembre de 2012 Aprovació del Projecte de Pressupost i la relació de llocs de 
treball del personal funcionari de la Universitat de les Illes 
Balears per a l’any 2013

30 de gener de 2013 Modificació  de  l’Acord  normatiu  8879/2008,  de  19  de 
desembre,  pel  qual  s’aprova  el  document  que  regula  el 
còmput de l’activitat docent del professorat de la Universitat 
de les Illes Balears

Aprovació  de  la  normativa  sobre  els  estudis  de  màster 
universitari a la UIB

15 de febrer de 2013 Aprovació del Reglament sobre els títols propis de grau de la 
Universitat de les Illes Balears

Aprovació  del  calendari  acadèmic  per  a  l'any  acadèmic 
2013-14

Modificació de l’Acord normatiu 9093/2009, de 5 de juny, 
pel  qual  s’aprova  la  normativa  de  reconeixement  i 
transferència de crèdits de la Universitat

Modificació de l’Acord normatiu 6889/2004, de 13 de maig, 
pel qual s’aprova el Reglament acadèmic de la Universitat

21 de març de 2013 Regulació  de  la  modalitat  de  teletreball  per  al  personal 
d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears

25 de juny de 2013 Compleció de l’Acord normatiu 7250/2005, de 17 de juny, 
pel qual s’aproven els criteris generals de contractació del 
professorat



24 de juliol de 2013 Aprovació del nom d'Antoni Maria Alcover i Sureda com a 
nom propi de l’edifici que serà la seu del Centre d’Estudis de 
Postgrau

Aprovació  de  les  normes  reguladores  de  la  jornada,  els 
permisos,  les  llicències  i  les  vacances  del  personal 
d’administració i serveis de la UIB

Aprovació de la normativa sobre els alumnes col·laboradors 
de la Universitat de les Illes Balears

Modificació de l’Acord normatiu 9495/2010, de 22 de juliol, 
pel qual s’aprova la normativa per a la concessió de crèdits 
de reconeixement acadèmic per la participació en activitats 
universitàries  culturals,  esportives,  de  representació 
estudiantil, solidàries i de cooperació

Aprovació  dels  criteris  d'aplicació  de  l’Acord  normatiu 
10336/2012, de 8 de juny, pel qual s'aprova la normativa de 
gestió de pràctiques externes dels estudiants de la UIB en 
empreses, entitats o institucions

2.Altres activitats exercides pel Consell de Govern en virtut de les seves competències:
— Aprovació de diverses modificacions de plantilla dels departaments 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 dels anys 
2012 i 2013.

— Aprovació de la modificació dels Estatuts del consorci Escola d'Hoteleria de les Illes 
Balears.

— Aprovació de la creació de l'Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears.
— Aprovació de l’oferta de places i del numerus clausus per a l’any acadèmic 2013-14.
— Aprovació del nomenament de la senyora Maria del Mar Bonet i  Verdaguer com a 

doctora honoris causa de la UIB.
— Aprovació  de  les  propostes  de  participació  en  la  creació  de  les  empreses  de  base 

tecnològica Sciware Systems, SL, i Animart Studios.
— Aprovació de l'adhesió de la UIB a la Fundació Triptolemos.
— Aprovació de la proposta de modificació de l'entitat mercantil Alimentòmica, SL.
— Aprovació de la participació de la UIB en el consorci interuniversitari Porta Laurea.
— Aprovació de la modificació de la denominació del grau d'Enginyeria d'Edificació per 

grau d'Edificació.
— Aprovació dels següents plans d'estudis de grau i màster:
o Grau de Publicitat i Relacions Públiques
o Màster Universitari en Comptabilitat i Auditoria
o Màster Universitari en Biotecnologia i Biodiversitat
o Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química
o Màster Universitari en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada 
o Màster Universitari en Psicologia Clínica i de la Salut
o Màster Universitari en Investigació en Salut i Qualitat de Vida 
o Màster Universitari en Física, Computació i Aplicacions 
o Màster Universitari en Filosofia
o Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicacions 
o Màster Universitari en Llengua i Literatura Catalanes



o Màster Universitari en Neurociències
o Màster Universitari en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments
o Màster Universitari en Cognició i Evolució Humana
o Màster Universitari en Enginyeria Industrial

— Aprovació de les modificacions dels següents plans d’estudis de grau i màster:
o Grau d'Educació Infantil
o Grau d'Educació Primària
o Grau d'Educació Social
o Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
o Grau d'Enginyeria Informàtica
o Grau d'Enginyeria Telemàtica
o Grau d'Estudis Anglesos
o Grau de Filosofia
o Grau de Fisioteràpia
o Grau de Geografia
o Grau d'Història
o Grau d'Història de l'Art
o Grau d'Infermeria
o Grau de Llengua i Literatura Catalanes
o Grau de Llengua i Literatura Espanyoles
o Grau de Matemàtiques
o Grau de Treball Social
o Grau de Comunicació Audiovisual (CESAG)
o Grau de Periodisme (CESAG)
o Màster Universitari en Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement

— Aprovació dels següents programes de doctorat:
o Doctorat en Biologia de les Plantes
o Doctorat en Biotecnologia Biomèdica i Evolutiva
o Doctorat en Ciència i Tecnologia Química
o Doctorat en Ciències Mèdiques Bàsiques i de la Salut
o Doctorat en Cognició i Evolució Humana
o Doctorat en Dret
o Doctorat en Ecologia Marina
o Doctorat en Economia
o Doctorat en Educació
o Doctorat en Física
o Doctorat en Història, Història de l'Art i Geografia
o Doctorat en Microbiologia Ambiental i Biomèdica
o Doctorat en Neurociències
o Doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada (interuniversitari amb URV-

EHU, coord. UIB)
o Doctorat  en  Tecnologia  Educativa  (interuniversitari  amb  URV-UdL-UM,  coord. 

UIB)
o Doctorat en Tecnologia de la Informació i les Comunicacions

— Aprovació dels següents programes de doctorat interuniversitaris no coordinats per la 
UIB:



o Doctorat en Economia, Organització i Gestió (Business Economics) - Doctorate in  
Economics, Management and Organization (UPNA-UAB-UIB)

o Doctorat en Estudis Interdisciplinaris de Gènere (UAM-UIB)
o Doctorat  en  Química  Teòrica  i  Modelització  Computacional  /  Theoretical  

Chemistry and Computational Modelling (diverses universitats)
o Doctorat en Enginyeria Electrònica (UPC-UIB)
o Doctorat en Nutrició i Ciències dels Aliments (UGR-UIB)
o Doctorat en Turisme (UdG-UIB)

— Aprovació de les següents propostes de dobles titulacions de grau:
o Grau de Dret - Administració i Direcció d'Empreses
o Grau de Matemàtiques - Enginyeria Telemàtica
o Grau d'Educació Social - Treball Social
o Grau de Periodisme - Comunicació Audiovisual

— Aprovació de l’assignació de complements retributius addicionals del PDI de la UIB, 
una  vegada  avaluats  per  la  Comissió  d’Assessorament  de  l’AQUIB.  Convocatòria 
2013:
o Complement  retributiu  d’estímul  i  reconeixement  de  la  docència  i  la  formació 

permanent assignat a cent disset (117) professors. 
o Complement  retributiu  d’estímul  i  reconeixement  de  l’activitat  investigadora 

assignat a vint-i-quatre (24) professors. 
— Aprovació del  complement  assignat  a  vuitanta-nou (89)  professors  que  imparteixen 

docència dins la modalitat «Campus Illes» del projecte Campus Extens durant el curs 
acadèmic 2012-13.

— Aprovació de l’assignació de complements retributius per augment de la càrrega docent 
a trenta-vuit (38) professors. 

— Aprovació de vint-i-cinc (25) propostes d’ajuts per a estades breus de professors de 
prestigi reconegut d’altres universitats a la UIB.

— Aprovació  de  vint-i-quatre  (24)  propostes  de  col·laboradors  honorífics  de  diferents 
departaments.

— Concessió  de  dues  (2)  llicències  d’estudis,  amb  l’informe  previ  del  departament 
corresponent

— Concessió de quatre (4) llicències per any sabàtic, amb l’informe previ del departament 
corresponent

— Aprovació de tres (3) propostes de nomenament de professors emèrits de la Universitat, 
realitzades pels departaments corresponents.

— Ratificació de vint-i-vuit (28) acords marc i cent catorze (114) convenis, protocols i 
addendes, dels quals vint-i-cinc (25) són tramitats pel CEP.

— Substitució de membres de les comissions següents: Acadèmica, Electoral, Econòmica, 
d'Investigació, de Reclamacions i del Consell Social.

— Aprovació de la proposta  de nou (9)  comissions per a la provisió de les places de 
professorat contractat.

— Renovació d'un dels representants de la UIB al Patronat de la Fundació Universitat-
Empresa de les Illes Balears.

— Aprovació de set (7) títols propis de grau de la UIB.
— Aprovació de trenta-tres (33) títols propis de postgrau de la UIB.
— Aprovació del canvi de denominació del títol «Estudi de Primer Cicle de Protocol i 

Organització  d'Esdeveniments.  Títol  propi  de  la  UIB  (240  crèdits)»  per  «Diploma 
Universitari de Protocol i Organització d'Esdeveniments. Títol propi de grau de la UIB 
(240 crèdits europeus)»



— Aprovació de modificacions en la reedició de títols propis de postgrau:
o Modificació  en  el  nombre  de  crèdits  dels  títols   d'Especialista  Universitari  en 

Atenció Primerenca. Detecció, Diagnòstic i Tractament en l'Infant de 0 a 6 anys i 
Diploma Universitari d'Atenció Primerenca. Detecció, Diagnòstic i Tractament de 
l'Infant de 0 a 6 anys, que passen a tenir 21 crèdits, en lloc de 20.

— Aprovació de les vènies docents del professorat que imparteix classes a les escoles 
adscrites: Escola Universitària de Relacions Laborals i Centre d’Ensenyament Superior 
Alberta Giménez.

— La Comissió Acadèmica, per delegació del Consell de Govern, va concedir trenta (30) 
premis extraordinaris d'estudis de grau i d’estudis oficials de primer i segon cicle, a 
proposta de la facultat o escola universitària corresponent:
o A la sessió del dia 20 de desembre de 2012: un (1)
o A la sessió del dia 14 de febrer de 2013: sis (6) 
o A la sessió del dia 14 de març de 2013: disset (17) 
o A la sessió del dia 18 de juliol de 2013: sis (6).



Consell de Direcció 

El Consell  de Direcció, presidit  pel Rector i  integrat pels vicerectors, el  delegat del 
Rector, el  Secretari General i  la Gerent, desenvolupa les tasques de gestió, direcció, 
coordinació i  execució de la política de la Universitat dins les línies programàtiques 
presentades pel Rector. 

Arran del procés electoral d'eleccions al càrrec de Rector del passat mes de maig i el 
posterior  nomenament  del  Rector,  es  forma  un  nou  equip  de  govern  i  es  fixa  la 
distribució de serveis i competències entre els membres del nou Consell de Direcció.

Durant el passat any acadèmic 2012-13, el Consell de Direcció es va reunir en sessió 
ordinària pràcticament cada dimarts.

Les activitats més rellevants dutes a terme pel Consell de Direcció, en el marc de les 
seves competències, són: 

1. 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.

2. Establiment de 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.

3. Establiment dels criteris per aplicar l’article 4.3 de l’Acord normatiu 10210/2012, 
pel qual s’aprova el programa d’ajuts per a l’assistència a congressos i estades de 
treball.

4. Es completa l’Acord executiu 9008/2009, de 31 de març, pel qual es determinen els 
càrrecs unipersonals de responsabilitat en gestió universitària recollits als Estatuts de 
la UIB, així com els càrrecs assimilats als anteriors.

5. Convocar places d'alumnat col·laborador per a l’any acadèmic 2013-14.
6. Es crea l’Oficina de Promoció de la Universitat de les Illes Balears.
7. Es crea la Comissió de Relacions Internacionals de la UIB.
8. Nomenament d'una (1) col·laboradora honorífica.
9. Modificació de diversos acords executius:
— Acord executiu 10144/2012, de 17 de gener, pel qual s’estableixen criteris del 

programa Campus Extens – illes.
10. Aprovació de les següents delegacions de firma:
— La  Rectora  delega  en  el  vicerector  de  Professorat  i  Postgrau  la  firma  dels 

convenis de cotutela de tesis doctorals.
— La Gerent delega en el vicegerent, la cap del Servei de Control i Comptabilitat i 

el cap del Servei de Pressupost i Tresoreria, la firma de diferents documents 
comptables.

11. Concessió de quaranta-una (41) 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.

12. Renovació  de  dues  (2)  comissions  de  serveis  i  pròrroga  d'una  (1)  llicència  per 
estudis.

13. Convocatòria dels processos electorals següents:
— 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.

— Eleccions al càrrec de Rector de la Universitat de les Illes Balears.
— Eleccions de degà de la Facultat d’Economia i Empresa.
— Eleccions  de  director  dels  departaments  de  Filologia  Espanyola,  Moderna  i 

Clàssica, d’Infermeria i Fisioteràpia i de Psicologia.
14. Aprovació de la composició de les comissions següents:
— Comissió assessora dels títols propis de grau
— Comissió de Formació
— Comissió d'Inversions

15. Modificació de la composició de les comissions següents:
— Comissió d'Inversions de la Universitat
— Comissió Assessora de Recursos Humans (CARHU)



Consell Social

Principals acords de les sessions del ple del Consell Social durant el curs 2012-13

Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 19 de desembre de 2012
 Aprovació del pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l’any 2013.
 Aprovació del pressupost del Consell Social de la UIB per a l’any 2013.
 Aprovació de la creació de l’Escola de Doctorat de la UIB.
 Ratificació de l’acord de la Comissió Permanent sobre beques-col·laboració del Mi-

nisteri d’Educació, Cultura i Esport.
 Ratificació de l’acord de la Comissió Permanent sobre la memòria del Consell Soci-

al del curs 2011-12.
 Ratificació de l’acord de la Comissió Permanent sobre premis d’investigació per a 

estudiants de segon curs de batxillerat i de segon curs de cicles formatius de grau 
superior.

 Ratificació de l’acord de la Comissió Permanent sobre l’emissió dels informes favo-
rables sobre la implantació dels estudis de Màster Universitari en Comptabilitat i 
Auditoria, Màster Universitari en Advocacia i Màster Universitari en Relacions Eu-
romediterrànies.

 Ratificació de l’acord de la Comissió Permanent sobre l’aprovació definitiva de la 
modificació de l’article 1 de la normativa de permanència dels estudiants de la UIB.

 Ratificació de l’acord de la Comissió Permanent sobre la participació de la UIB en 
la constitució de l’empresa de base tecnològica Sciware Systems, SL.

 Ratificació de l’acord de la Comissió Permanent sobre complements retributius de 
professorat.

 Ratificació de l’acord de la Comissió Permanent sobre la concessió d’ajuda econò-
mica per a la revista digital Hipogrifo.

 Aprovació d’un procediment de contractació de servei d’una empresa externa per a 
la realització de l’auditoria financera i de compliment de la UIB de l’exercici 2012.

Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 6 de març de 2013
  Aprovació de l’emissió de l’informe favorable sobre la implantació o modificació 

d’estudis oficials de grau, màster i doctorat següents:
Estudis de grau: 
 Grau d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural.
 Grau d’Enginyeria Informàtica.
 Grau d’Enginyeria Telemàtica.
 Grau de Fisioteràpia.
 Grau d’Història.
 Grau d’Infermeria.
 Grau de Matemàtiques.
 Grau de Comunicació Audiovisual (CESAG).
 Grau de Periodisme (CESAG).
 Grau d’Educació Infantil.
 Grau d’Educació Primària.
 Grau d’Educació Social.
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 Grau d’Estudis Anglesos.
 Grau de Filosofia.
 Grau de Geografia.
 Grau d’Història de l’Art.
 Grau de Llengua i Literatura Catalanes.
 Grau de Llengua i Literatura Espanyoles.
 Grau de Treball Social.
 Grau d’Edificació.
Estudis de màster: 
 Màster Universitari en Biotecnologia i Biodiversitat.
 Màster Universitari en Ciències i Tecnologia Química.
 Màster Universitari en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada.
 Màster Universitari en Psicologia Clínica i de la Salut.
 Màster Universitari en Investigació en Salut i Qualitat de Vida.
 Màster Universitari en Física, Computació i Aplicacions.
 Màster Universitari en Filosofia.
 Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicacions.
 Màster Universitari en Neurociències.
 Màster Universitari en Cognició i Evolució Humana.
 Màster Universitari en Enginyeria Industrial.
 Màster Universitari en Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixe-

ment.
 Màster Universitari en Microbiologia Avançada.
Programes de doctorat: 
 Doctorat en Biologia de les Plantes.
 Doctorat en Ciència i Tecnologia Química.
 Doctorat en Ciències Mèdiques Bàsiques i de la Salut.
 Doctorat en Cognició i Evolució Humana.
 Doctorat en Dret.
 Doctorat en Ecologia Marina.
 Doctorat en Economia.
 Doctorat en Educació.
 Doctorat en Física.
 Doctorat en Història, Història de l’Art i Geografia.
 Doctorat en Microbiologia Ambiental i Biomèdica.
 Doctorat en Neurociències.
 Doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada (interuniversitari amb 

URV-EHU, coordinat per la UIB).
 Doctorat en Tecnologia Educativa (interuniversitari amb URV-UdL-UM, coordi-

nat per la UIB).
 Doctorat en Tecnologia de la Informació i les Comunicacions.
 Doctorat en Biotecnologia Biomèdica i Evolutiva.
Programes de doctorat interuniversitaris no coordinats per la UIB: 
 Doctorat en Economia, Organització i Gestió (Business Economics) - Doctorate 

in Economics, Management and Organization (UPNA-UAB-UIB).
 Doctorat en Estudis Interdisciplinaris de Gènere (UAM-UIB).
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 Doctorat en Química Teòrica i Modelització Computacional / Theoretical Che-
mistry and Computational Modelling (diverses universitats).

 Doctorat en Enginyeria Electrònica (UPC-UIB).
 Doctorat en Nutrició i Ciències dels Aliments (UGR-UIB).
 Doctorat en Turisme (UdG-UIB).

 Aprovació d’augment de càrrega docent de PDI.
 Aprovació de la modificació de l’entitat mercantil Alimentòmica, SL.
 Aprovació de la constitució del Consorci Interuniversitari Porta Laurea.
 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 19/2008, de 22 de febrer.

Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 26 de juny de 2013
 Aprovació del nomenament de la senyora Antònia Fullana Puigserver com a Gerent 

de la Universitat de les Illes Balears.
 Aprovació de l’emissió de l’informe favorable sobre la implantació dels estudis de 

grau de Publicitat i Relacions Públiques.
 Aprovació de l’emissió de l’informe favorable sobre la implantació dels estudis de 

Màster Universitari en Llengua i Literatura Catalanes: Coneixement i Anàlisi Crítica 
del Patrimoni Immaterial.

 Aprovació de l’emissió de l’informe favorable sobre la implantació dels estudis de 
Màster Universitari en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments.

 Aprovació de la participació de la UIB en la constitució de l’empresa de base tecno-
lògica Animart Studios, SL.

 Aprovació d’augment de càrrega docent per a personal docent i investigador de la 
UIB, per al curs 2012-13.

Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 26 de juliol de 2013
 Aprovació de la liquidació dels comptes anuals de la UIB de l’any 2012.
 Aprovació de complements retributius addicionals del professorat.
 Aprovació de complements retributius del professorat de Campus Extens Illes.
 Aprovació de complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de 

plantilla docent de la UIB). Augment de càrrega docent.
 Aprovació de l’adhesió de la UIB a la Fundació Triptolemos.
 Aprovació  del  repartiment  de  les  beques-col·laboració  del  Ministeri  d’Educació, 

Cultura i Esport, curs 2013-14.
 Aprovació de la modificació de les comissions del Consell Social de la UIB.
 Aprovació de la memòria del Consell Social de la UIB del curs 2012-13.
 Aprovació de la modificació pressupostària del pagament de dietes als membres del 

jurat dels premis d’investigació del Consell Social de la UIB, curs 2012-13.

Principals acords de les sessions de les comissions del Consell Social durant el curs  
2012-13

Comissió Permanent del Consell Social:

3



Dia 5 de novembre de 2012
 Aprovació de l’emissió de l’informe favorable sobre la implantació dels estudis de 

Màster Universitari en Comptabilitat i Auditoria.
 Aprovació de l’emissió de l’informe favorable sobre la implantació dels estudis de 

Màster Universitari en Advocacia.
 Aprovació de l’emissió de l’informe favorable sobre la implantació dels estudis de 

Màster Universitari en Relacions Euromediterrànies.
 Aprovació definitiva de la modificació de l’article 1 de la normativa de permanència 

dels estudiants de la UIB.
 Aprovació de la participació de la UIB en la constitució de l’empresa de base tecno-

lògica Sciware Systems, SL.
 Aprovació d’un complement retributiu de professorat de Campus Extens.
 Aprovació dels complements retributius de professorat d’augment de càrrega do-

cent.

Comissió de Relacions amb la Societat: no hi ha hagut reunions.

Comissió Acadèmica: no hi ha hagut reunions.

Comissió Econòmica: 
Dia 5 de novembre de 2012
 Aprovació del pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l’any 2013.
 Aprovació del pressupost del Consell Social de la UIB per a l’any 2013.

Podeu consultar la memòria completa del Consell Social de la UIB a l’enllaç:
<http://www.uib.cat/lauib/Organs-de-govern/Consell-Social/Activitats-i-
noticies.cid174452>.
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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.  Al 
Reglament  de  funcionament  de  la  Sindicatura  es  recullen  les  seves  funcions  i 
atribucions.

Actualment, la Síndica de Greuges és la doctora Joana Maria Petrus Bey, professora 
titular  d’universitat  d’Anàlisi  Geogràfica Regional al  Departament de Ciències de la 
Terra. En les tasques de la Sindicatura hi col·labora la senyora Margalida Rubí Arbós, 
com a cap de negociat. 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 2012 fins al 30 de juny de 2013 la Sindicatura de Greuges ha 
tramitat un total de 155 casos, que suposen un increment de l’11% respecte al mateix 
període del curs anterior. Les activitats realitzades s’han distribuït atenent la següent 
tipologia de casos tramitats:  82 consultes (53%), 10 queixes (6%), 55 intervencions 
(36%) i 8 registres de fets (5%). Cal destacar que durant aquest curs 2012-13 s’han 
incrementat un 5% les consultes relacionades amb els procediments d’avaluació (34%), 
seguides  per  les  consultes  i  queixes  relacionades  amb  el  procés  de  matrícula, 
l’anul·lació  parcial  d’assignatures  i  les  conseqüències  acadèmiques  que  la  UIB està 
imposant als alumnes que paguen fora de termini. El fet que els casos relacionats amb 
l’avaluació docent i les distintes situacions derivades del procés de matrícula no hagin 
deixat d’incrementar-se els tres darrers anys es considera explicat perquè les titulacions 
de grau van progressant, i va augmentant per això el nombre total d’alumnes als quals 
afecten, com també pel retard a adoptar algunes de les recomanacions ja fetes per la 
Sindicatura de Greuges.

Pel que fa a la distribució dels casos en funció dels diferents sectors universitaris, s’ha 
d’indicar que el 54% han estat presentats pel col·lectiu d’alumnes, el 15% pel PDI, el 
4% pel PAS, el 18% pels síndics d’altres universitats, l’1% per persones externes a la 
UIB i  un  8% han  estat  intervencions  d’ofici.  Fent  l’excepció  d’aquest  darrer  tipus 
d’intervenció, el 12% dels casos han estat plantejats de forma col·lectiva, mentre que el 
88% s’han presentat per iniciativa individual. 

Dels casos plantejats de forma individual, un 46% han estat presentats per homes i un 
54% per dones. Si atenem el nombre de casos presentats per cada col·lectiu en relació 
amb el que cadascun representa sobre el conjunt, observam que el col·lectiu que més 
freqüenta i utilitza la Sindicatura de Greuges és el de PDI, amb una taxa d’utilització del 
26,1‰, seguit pel col·lectiu del PAS (taxa d’utilització del 9,8‰), i per l’alumnat, amb 
una taxa d’utilització del 4,55‰. 

Finalment, atenent la distribució dels casos per branques de coneixement, observam que 
la branca de Ciències Socials i Jurídiques, amb 13 estudis, és la que ha presentat un 
nombre major de casos (42), seguida per la branca de Ciències de la Salut (3 estudis i 21 
casos), mentre que la branca d’Enginyeria i Arquitectura ha estat la que ha plantejat un 
menor nombre d’intervencions. 

2. Altres actuacions 
La  Sindicatura  manté  contacte  permanent  amb  els  síndics  i  defensors  d’altres 
universitats a través de les consultes realitzades a través del fòrum de la CEDU i de les 
trobades estatals, europees, 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, s’ha d’esmentar: 
a) Assistència a la Trobada de Síndics i Defensors de la Xarxa Vives d’Universitats, 

que tingué lloc a Girona el 6 de juliol de 2012.
b) Assistència a la XV Trobada Estatal de Defensors Universitaris, que tingué lloc a 

Almeria del 19 al 21 de setembre de 2012.
c) Assistència a la Reunió de Defensors del G9, que es va fer a Madrid el 7 i el 8 de 

febrer de 2013.
d) Assistència a la Jornada de Treball organitzada per la CEDU, que es va fer a Madrid 

el dia 10 de maig de 2013.

La Sindicatura ha mantingut també reunions periòdiques amb alguns dels principals 
òrgans de govern unipersonals de la Universitat, a més de l’assessoria jurídica. Per 
primera vegada, la Sindicatura ha estat convidada pel Consell Social a presentar en una 
sessió ordinària el seu informe anual.

Taules i gràfics 

Figura 1. Tipologia dels casos tramitats durant el curs 2012-13

Tipologia Nre. de casos
Consulta 82
Intervenció 55
Queixa 10
Registre de fets 8
Total 155

Figura 2. Casos tramitats durant el  
curs 2012-13 en funció del col·lectiu

Col·lectiu Nre. de casos
Alumnat 84
PDI 24
PAS 6
Síndics 28
Externs 1
D’ofici 12
Total 155

Figura 3. Taxa d’utilització de la Sindicatura durant el curs 2012-13
en funció del col·lectiu de la UIB

Col·lectiu Nre. 
de

casos

Total
col·lectiu

Taxa
d’utilització

(x 1.000)
Alumnat 83 16.467 4,55
PDI 21 1.226 26,10
PAS 6 816 9,80



Figura 4. Casos atesos segons la temàtica el curs 2012-13

Tipologia Nre. de casos
Acadèmic 94
Administratiu 5
Econòmic 15
Laboral 22
Vida universitària 19
Total       155

Figura 5. Distribució mensual dels casos del curs 2012-13

Mes Nre. de casos
Juliol de 2012 12
Setembre de 2012 19
Octubre de 2012 20
Novembre de 2012 20
Desembre de 2012 8
Gener de 2013 13
Febrer de 2013 15
Març de 2013 12
Abril de 2013 10
Maig de 2013 10
Juny de 2013 16
Total 155

Figura 6. Distribució dels casos del curs 2012-13 segons la branca de coneixement

Branca de coneixement Total Alumnes PDI Nre. estudis

Arts i Humanitats 18 14 4 6

Ciències 11 6 5 4

Ciències de la Salut 21 14 7 3

C. Socials i Jurídiques 42 37 5 13

Enginyeria i Arquitectura 10 7 3 6

Total 102 78 24 32

Enlaç a la pàgina web: http://sindicatura.uib.es/
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Alumnes matriculats  2012-13

Administració i Direcció d'Empreses (Palma) 167
Administració i Direcció d'Empreses (Eivissa)       4
Administració i Direcció d'Empreses (Menorca)       4
Arquitectura Tècnica 96
Biologia   130
Bioquímica     22
Ciències Empresarials (Palma)   175
Ciències Empresarials (Eivissa)     22
Ciències Empresarials (Menorca)       8
Dret (Palma)   211
Dret (Eivissa) 9
Dret (Menorca) 6
Economia 81
Educació Social 15
Educació Social (virtual) 16
Enginyeria Tècnica Industrial, Electrònica Industrial 46
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió 40
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 40
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, Telemàtica 34
Enginyeria en Informàtica 104
Enginyeria Tècnica Agrícola, Hortofructicultura 54
Filologia Anglesa 56
Filologia Catalana 36
Filologia Hispànica 29
Filosofia 42
Física 13
Fisioteràpia 16
Geografia 18
Història 51
Història de l'Art 68
Infermeria (Palma) 20
Infermeria (Eivissa) 1
Matemàtiques 15
Mestre, Educació Especial (Palma) 9
Mestre, Educació Física 5
Mestre, Educació Infantil (Palma) 6
Mestre, Educació Infantil (Eivissa) 4
Mestre, Educació Infantil (Menorca) 1
Mestre, Educació Musical 12
Mestre, Educació Primària 7
Mestre, Llengua Estrangera 8
Pedagogia 133
Psicologia 171
Psicopedagogia (Palma) 71
Química 51
Treball Social 97



Turisme 94
Total: 2.318

ESTUDIS DE GRAU

Grau d’Administació i Direcció d’Empreses (Palma) 973
Grau d’Admisitració  i Direcció d’Empreses (Eivissa) 66
Grau d’Administració i Direcció d'Empreses (Menorca) 48
Grau de Biologia 297
Grau de Bioquímica 203
Grau de Dret (Palma) 787
Grau de Dret (Eivissa) 79
Grau de Dret (Menorca) 48
Grau d’Economia 395
Grau d’ Educació Social 190
Grau d’Educació Social (virtual) 130
Grau d’Estudis Anglesos 227
Grau de Llengua i Literatura Catalanes 130
Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 152
Grau de Filosofia 138
Grau de Física 114
Grau de Fisioteràpia 219
Grau de Geografia 178
Grau d’Història 221
Grau d’Història de l'Art 157
Grau d’Infermeria (Palma) 473
Grau d’Infermeria (Eivissa) 72
Grau d’Infermeria (Menorca) 46
Grau de Matemàtiques 85
Grau d’Educació Infantil (Palma) 420
Grau d’Educació Infantil (Eivissa) 132
Grau d’Educació Infantil (Menorca) 100
Grau d’Educació Primària 968
Grau de Pedagogia 228
Grau de Psicologia 361
Grau de Química 133
Grau de Treball Social 372
Grau de Turisme 501
Grau d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 114
Grau d’Edificació 535
Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 185
Grau d’Enginyeria Informàtica 335
Grau d’enginyeria Telemàtica 115
Grau de Relacions Laborals 134
Total: 10.061



CENTRES ADSCRITS

Escola Universitària de Relacions Laborals



Relacions Laborals 115
Total: 115

Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez
Comunicació Audiovisual 9
Mestre, Educació Especial 5
Mestre, Educació Física 10
Mestre, Educació Infantil 28
Mestre, Educació Musical 5
Mestre, Educació Primària 11
Mestre, Llengua Estrangera 3
Periodisme 15
Estudis de Grau
Grau de Comunicació Audiovisual 85
Grau d’Educació Infantil 233
Grau d’ Educació Primària 266
Grau de Periodisme 129
Total 809

Escola Universitària de Turisme del CIEiF
Turisme (Eivissa) 12
Estudis de Grau
Grau de Turisme (Eivissa) 154
Total: 166

Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno
Turisme (Palma) 13
Turisme (Menorca) 3
Estudis de Grau
Grau de Turisme (Palma) 104
Total: 120

TOTAL ALUMNES 13.589



Alumnes que acaben els estudis

Aquesta relació correspon als alumnes que varen finalitzar els estudis 
el curs 2011-2012.

Administració i Direcció d'Empreses 104
Arquitectura Tècnica 46
Biologia 55
Bioquímica 36
Ciències Empresarials 145
Dret 91
Economia 44
Educació Social 49
Enginyeria Tècnica Agrícola, Hortofructicultura i Jardineria 20
Enginyeria Tècnica Industrial, Electrònica Industrial 27
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió 41
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 10
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, Telemàtica 16
Enginyeria en Informàtica 23
Filologia Anglesa 27
Filologia Catalana 15
Filologia Hispànica 17
Filosofia 16
Física 9
Fisioteràpia 38
Geografia 29
Història 16
Història de l'Art 22
Infermeria 36
Matemàtiques 8
Mestre, Educació Especial 13
Mestre, Educació Física 15
Mestre, Educació Infantil 20
Mestre, Educació Musical 15
Mestre, Educació Primària 12
Mestre, Llengua Estrangera 19
Pedagogia 60
Psicologia 106
Psicopedagogia 29
Química 14
Treball Social 64
Turisme 105

Graduat en seguretat i ciències policials 22

Grau d’Edificació 60



CENTRES ADSCRITS

Escola Universitària de Relacions Laborals
Relacions Laborals 86

Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez
Mestre, Educació Especial 7
Mestre, Educació Física 15
Mestre, Educació Infantil 81
Mestre, Educació Musical 9
Mestre, Educació Primària 33
Mestre, Llengua Estrangera 4
Comunicació Audiovisual 20
Periodisme 20

Escola Universitària de Turisme del CIEiF
Turisme 20

Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno
Turisme 8

TOTAL 1.797



Alumnes col·laboradors

La figura de l’alumne col·laborador es va regular mitjançant l’Acord normatiu del dia 
23 de setembre de 1999, per tal de fer participar els estudiants en les tasques de recerca 
de  la  Universitat.  En  virtut  d’aquest  acord  es  preveuen  dos  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 b).

El 8 de juny de 2012 el Consell de Govern va aprovar una nova normativa d’alumnat 
col·laborador,  per  Acord  normatiu  10337/2012,  que  modifica  l’Acord  normatiu 
6892/2004, de 14 de juny, que regeix els criteris de selecció de l’alumnat col·laborador 
a partir del curs 2012-13

D’acord amb aquesta normativa, el Consell de Direcció el dia 10 de juliol de 2012 va 
convocar  places d’alumnat  col·laborador  per  a  l’any acadèmic 2012-13 i  aprovà les 
quantitats que s’hi destinarien. Les disponibilitats pressupostàries han estat de 40.980 
euros, i corresponen 26.760 euros al tipus a) i 14.220 euros al tipus b). 

Els  alumnes  seleccionats  per  a  aquest  any  acadèmic  es  distribueixen  de  la  manera 
següent:

Alumnat col·laborador tipus a)
Facultat de Ciències, 58 alumnes
Facultat de Dret, 5 alumnes
Facultat d’Economia i Empresa, 17 alumnes
Facultat d’Educació, 28 alumnes
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia, 9 alumnes
Facultat de Filosofia i Lletres, 42 alumnes
Facultat de Psicologia, 14 alumnes
Facultat de Turisme, 4 alumnes
Escola Politècnica Superior, 21 alumnes

Alumnat col·laborador tipus b)
61 alumnes



 
 
 

 
  

Becaris 
Estudis de primer i segon cicle, de grau i de màster  2011-2012

Estadística beques General Mobilitat Beca Col.laboració
Total sol·licituds 5.080           161 51
Total concedies 2.944           115 22
Total denegades 2.087           40 29
RTP* 10                - -                                  
RPP* 11                2                         -                                  
Pendent resolució

*Revocada total en procés
*Revocada parcial en procés



Places dotades

NUMERARIS    INTERINS CONTRACTATS LABORALS

(setembre 2013) CU CU TU TU CEUTEUTEU TP TU TEU AJ AJ P.contr. P.Col. Visitants As. As. As. As. As. As. As. As. As. As. As. TOTAL

DEPARTAMENTS TC TP TC TP TC TC 6 H 4 H DR Dr. 6h. 5,5h 5h 4,5h 4h. 3,5h 3h. 2,5h 2h 1,5h. 1h.

B. Fonamental i CS 9 10 4 7 10 40

Infermeria i Fisiot. 6 1 9 1 2 17 9 1 17 4 23 4 5 7 106

Biologia 14 23 1 1 4 5 2 2 1 2 2 2 6 5 1 6 77

C. Històriques i TA 6 14 6 3 3 2 3 2 1 7 1 2 50

C. Matemàtiques i I 11 1 34 1 12 1 7 3 15 6 2 2 5 1 2 103

Dret Privat 8 2 13 1 2 5 1 1 1 2 1 2 1 40

Dret Públic 6 13 3 2 1 8 1 3 12 3 4 56

Econ. de l'Empresa 2 18 10 1 4 7 1 2 3 2 4 1 1 7 10 3 1 1 78

Econ. Aplicada 6 25 5 12 1 1 1 1 6 7 2 67

Fil. Catalana i LG 5 12 1 1 1 1 2 1 4 7 1 1 37

Fil. Esp., Mod. i L. 3 20 1 7 2 1 2 6 1 19 2 4 4 1 5 3 4 2 87

Filosofia 3 13 2 5 4 3 2 1 3 5 1 3 2 3 50

Física 17 30 1 6 2 5 5 2 3 7 3 2 83

C. de la Terra 4 11 1 2 3 3 2 2 3 31

Pedag. i Did. Esp. 4 8 1 3 1 4 7 1 4 2 3 7 2 4 2 53

Pedag. Apl. I Ps.Ed 5 17 2 5 6 1 6 3 4 7 4 15 15 10 2 102

Psicologia 7 21 1 9 1 2 8 3 1 53

Química 15 11 1 1 3 1 1 1 3 4 2 43

TOTAL GLOBAL 125 3 299 4 6 61 0 1 2 1 28 36 104 37 3 59 8 9 19 59 15 123 61 50 3 40 1156



Baixes del Personal docent i investigador de la UIB 2012-13

— Jubilacions

• Berga Oliver, Andrés
• Colom Pastor, Bartomeu
• Dolç Company, Antònia
• Ferrer Vanrell, María del Pilar
• Gallego Caminero, Gloria
• Mir Pozo, María Luisa
• Oliver Oliver, Gabriel
• Otero Areán, Carlos
• Rial Planas, Rubén V.

— Defuncions

• Casas Ametller, Montserrat



Cossos docents

Preses de possessió cossos docents 2012-2013

LLINATGES I NOM CATEGORIA ÀREA DE CONEIXEMENT POSSESSIÓ

Martínez Moll, Victor TU Enginyeria Mecànica 04/10/12

Sard Bauzá, María TU Economia Aplicada 23/03/13

Paz Lourido, Berta TU Fisioteràpia 21/05/13

Rivas Yarza, Pedro Antonio TU Organització d’Empreses 03/06/13

Oliver Torelló, José Luis TU Teoria i Història de l’Educació 15/07/13

Aguiló Segura, Paula María TU Economia Aplicada 26/07/13

Integracions PDI 2012-2013

De TEU a TU 6

De CEU a CU 0

TOTAL 6



Places de PDI laboral convocades a concurs

DEPARTAMENT AjudantAjudantP.Contr.P.Col.lab.Visitant As. As. As. As. As. As. As. As. As. As. TOTAL 
Dr. Dr. 6h. 5,5h 5h 4,5h 4h. 3,5h 3h. 2,5h 2h 1h GENERAL

BIOLOGIA 1 1 1 4 5 2
C. HISTÒRIQUES I T. DE LES ARTS 2 1 3
C. MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA 3 4 1 3 4 11
DRET PRIVAT 2 2
DRET PÚBLIC 1 4 1 2 1 4 1 13
ECONOMIA DE L'EMPRESA 2 1 1 1 4 6 5 3 23
ECONOMIA APLICADA 4 1 1 5
FILOLOGIA CATALANA I L. G. 1 1 2
FILOLOGIA ESPANYOLA, MOD. I L. 2 3 2 1 1 7
FILOSOFIA I TREBALL SOCIAL 1 3 1 4
FÍSICA 3 1 2 2 8
CIÈNCIES DE LA TERRA 0
PEDAG. I DID. ESPECIFIQUES 1 1 1 1 1 1 1 7
PEDAG. APLIC. I PSICOL. EDUCACIÓ 2 1 1 1 1 2 3 11
PSICOLOGIA 0
QUÍMICA 1 1 1 3
BIOLOGIA FONAMENTAL I C. S. 1 1
INFERMERIA I FISIOTERÀPIA 0
TOTAL 5 7 29 0 1 6 0 3 6 1 16 16 16 10 102

L'estadística del curs 2012-13 s'ha obert amb la convocatòria de places de 19.10.12 i s'ha tancat amb la convocatòria de 31.08.13



Personal d'Administració i Serveis (PAS)

Activitats realitzades a l'àrea de PAS del Servei de Recursos Humans durant el 
curs acadèmic 2012-13

1. PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS: estadística i plantilla a 31/12/2012

1) PERSONAL  D’ADMINISTRACIÓ  I  SERVEIS  FUNCIONARI.  COSSOS 
GENERALS 

SUBGRUP COS/ESCALA Numeraris Interins 
A1 Tècnics de gestió 12 1
A2 Gestió 21
C1 Administratius 90
C2 Auxiliars administratius 81 48

TOTAL 204 49
TOTAL PERSONAL FUNCIONARI COSSOS GENERALS UIB 253

Cossos generals

A1. Tècnics de gestió

A2. Gestió

C1. Administratius

C2. Auxiliars
administratius

2)  PERSONAL  D’ADMINISTRACIÓ  I  SERVEIS  FUNCIONARI.  COSSOS 
ESPECÍFICS

SUBGRUP COS/ESCALA Numeraris Interins 
A1 Facultatius de biblioteca 4 0
A1 Tècnics superiors en TIC 13 0
A1 Tècnics superiors 25 3
A2 Ajudants de biblioteca 6 0
A2 Tècnics mitjans en TIC 12 0
A2 Tècnics mitjans 18 2
C1 Auxiliars de biblioteca 25 3
C1 Tècnics especialistes en TIC 8 14
C1 Tècnics especialistes 26 9
C2 Auxiliars de serveis bibliotecaris 6 10
C2 Auxiliars 56 21
E Ajudants de suport d’administració 1 0

TOTAL 200 62
TOTAL PERSONAL FUNCIONARI COSSOS ESPECÍFICS 262



Cossos específics

A1.
A2.
C1.
C2.
E.

3) PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS. LABORAL (indefinits i personal 
contractat de durada determinada, Capítol I)

GRUP INDEFINITS CONTRACTATS DURADA DET.
I 1
II
III

IV.1 1 3
IV.2 3 4

TOTAL 5 7
TOTAL PERSONAL LABORAL UIB 12

CONTRACTES DE DURADA DETERMINADA A TEMPS PARCIAL (75%)

ESCALA GRUP NRE. DE 
PLACES

Mosso de laboratori IV 1
Auxiliars administratius IV 1
Total 2



Personal laboral

I.

II.

III.

IV.1.

IV.2.

V.2.

2. ACTUACIONS REALITZADES DURANT EL CURS ACADÈMIC (OCTUBRE-
SETEMBRE)

2.1. Modificacions de catàleg:

• Acord normatiu del dia 21 de setembre de 2012 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 370 AN-10380.

• Acord normatiu del  dia 18 de desembre de 2012 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 376 AN-10497.

• Acord  normatiu  del  dia  25  de  juny  de  2013  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-385 AN-10681.

2.2. Normativa

• Acord normatiu del dia 21 de març de 2013 pel qual es regula la modalitat de 
teletreball per al personal d’administració i serveis de la Universitat de les Illes 
Balears. FOU 382 AN-10574.

• Acord normatiu del  dia  24 de juliol  de 2013 pel  qual  s’aproven les normes 
reguladores de la jornada, els permisos, les llicències i les vacances del personal 
d’administració i serveis de la UIB. FOU-387 AN-10712.

2.2. Altres actuacions:

• Resolució del Rectorat del dia 12 de febrer de 2013 per la qual es declara en 
situació d’excedència voluntària especial el senyor Miguel Ángel Quiles Evans. 
FOU 379 AN-10544.

http://www.uib.es/fou/acord/103/10380.html
http://www.uib.es/fou/acord/103/10380.html
http://www.uib.es/fou/acord/103/10380.html


• Resolució  del  Rectorat  del  dia  26  de  març  de  2013  per  la  qual  es  nomena 
col·laboradora  honorífica  de  l’Assessoria  Jurídica  la  senyora  Cathy  Sweeney 
Kelly. FOU 379 R-10567.

• Resolució del Rectorat del dia 17 de juny de 2013 per la qual es disposa que la 
senyora Begoña Morey Aguirre cessi com a Gerent de la Universitat. FOU-383 
R-10621.

• Resolució del  Rectorat  del  dia  17 de  juny de 2013 per  la  qual  es  delega  la 
vicegerent d’Economia perquè assumeixi temporalment les funcions de Gerent. 
FOU-383 R-10640.

• Resolució del  Rectorat  del  dia  6  de maig de 2013 per la  qual  es  declara en 
situació d’excedència voluntària especial la senyora Patrícia Nadal Roses. FOU-
384 R-10652.

• Resolució del Rectorat del dia 16 de maig de 2013 per la qual es declara en 
situació d’excedència voluntària especial la senyora Maria Oliva Suárez. FOU-
384 R-10653.

• Resolució del Rectorat del dia 26 de juny 2013 per la qual es disposa que la 
senyora M. Isabel Campos Cuenca cessi com a cap de la secretaria del Rector, 
plaça codi 92, i s’adscrigui provisionalment a la plaça codi 5195, adscrita a la 
Gerència. FOU-385 R-10688.

• Resolució del Rectorat del dia 26 de juny 2013 per la qual es disposa que la 
senyora M. Antònia March Cifre cessi com a secretària de la Gerent, plaça codi 
8,  i  s’adscrigui provisionalment a la plaça codi 5196, adscrita a la Gerència. 
FOU-385 R-10689.

• Resolució del Rectorat del dia 26 de juny de 2013 per la qual es destinen en 
comissió  de  serveis  dues  funcionàries  de  carrera  per  cobrir  llocs  de  treball 
vacants a la plantilla d’aquesta universitat. FOU-385 R-10690.

• Resolució del Rectorat del dia 27 de juny de 2013 per la qual es nomena Gerent 
de la Universitat la senyora Antònia Fullana Puigserver. FOU-385 R-10671.

• Resolució  del  Rectorat  del  dia  16  de  juliol  de  2013  per  la  qual  es  nomena 
directora  de  Relacions  Institucionals  la  senyora M. Carmen Colom Montojo. 
FOU-386 R-10706.

• Resolució del  Rectorat del  dia 16 de juliol  de 2013 per la qual  es canvia la 
denominació  de  vicegerent  de  Personal  per  la  de  «vicegerent».  FOU-387 R-
10716.

3. JUBILACIONS DE PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DEL PAS

3.1. Personal funcionari
ESCALA COS SUBGRUP NRE. DE 

PLACES
Tècnics de gestió CG A1 1
Administratius CG C1 1
Total 2

3.2. Personal laboral (jubilacions a temps parcial: 25%)
GRUP NRE. DE PLACES
IV.2 2
Total 2



Relació d’estudis oficials

1. Estudis  de  cicle  curt  (diplomatures,  enginyeries  tècniques  i  arquitectura 
tècnica)

Diplomatures:
Ciències Empresarials (Palma, Eivissa i Menorca)
Educació Social i Educació Social Online
Fisioteràpia
Infermeria (Palma, Eivissa)
Relacions Laborals (escola adscrita)
Treball Social
Turisme
Turisme (Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d’Eivissa i Formentera, 
escola adscrita)
Turisme  (Escola  Universitària  de  Turisme  Felipe  Moreno  a  Palma  i  Maó,  escola 
adscrita)
Mestre, especialitat d’Educació Especial (Palma, Eivissa i Menorca)
Mestre, especialitat d’Educació Física
Mestre, especialitat d’Educació Infantil
Mestre, especialitat d’Educació Musical
Mestre, especialitat d’Educació Primària
Mestre, especialitat de Llengua Estrangera 
Mestre, especialitats: Educació Especial, Educació Física, Educació Infantil, Educació 
Musical,  Educació  Primària  i  Llengua  Estrangera  (Centre  d’Ensenyament  Superior 
Alberta Giménez, escola adscrita)

Enginyeries tècniques:
Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Hortofructicultura i Jardineria
Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió
Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes
Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica
Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electrònica Industrial

Arquitectura Tècnica
Arquitecte Tècnic

2. Estudis de cicle llarg (llicenciatures i enginyeries)

Llicenciatures:
Administració i Direcció d’Empreses (Palma, Eivissa i Menorca)
Biologia
Bioquímica (estudis de segon cicle)
Comunicació Audiovisual (escola adscrita)
Dret (Palma, Eivissa i Menorca)
Economia
Filologia Anglesa
Filologia Catalana
Filologia Hispànica
Filosofia
Física
Geografia



Història
Història de l’Art
Matemàtiques
Pedagogia
Periodisme  (escola adscrita)
Psicologia
Psicopedagogia (estudis de segon cicle) (Palma)
Química

Enginyeries:
Enginyer en Informàtica (estudis de segon cicle)

TOTS  ELS  ESTUDIS  ESMENTATS  ALS  PUNTS  1  i  2  ESTAN  EN  PROCÉS 
D’EXTINCIÓ. 

3. Estudis de Grau

Administració d'Empreses  (Eivissa, Menorca i Palma)
Biologia 
Bioquímica 
Dret (Eivissa, Menorca i Palma)
Economia 
Educació Infantil (Eivissa, Menorca, Palma)
Educació Primària 
Educació Social 
Educació Social (virtual)
Estudis Anglesos 
Filosofia 
Física 
Fisioteràpia 
Geografia 
Història 
Història de l'Art 
Infermeria (Eivissa , Menorca i Palma)
Llengua i Literatura Catalanes 
Llengua i Literatura Espanyoles 
Matemàtiques 
Pedagogia 
Psicologia 
Química 
Relacions Laborals
Treball Social 
Turisme 
d'Edificació 
Enginyeria. d’Electrònica Industrial. i Atomàt.
Enginyeria. Agroal. i del Medi Rural
Enginyeria. Informàtica
Enginyeria. Telemàtica

*Grau  d’Educació  Infantil,  d’Educació  Primària,  Periodisme  i  Comunicació 
Audiovisual (Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez, escola adscrita).



*Grau  de  Turisme  (Escola  Felipe  Moreno  i  Escola  del  Consell  Insular  d’Eivissa  i 
Formentera)



Oferta d’estudis i de places 

CURS 2012-2013

ENSENYAMENTS

ESTUDIS DE GRAU
 

OFERTA DE 
PLACES

NOMBRE DE
SOL·LICITUDS

NOMBRE DE
SOL·LICITUDS

CONV. JUNY CONV. SETEMBRE

CURS 2012-2013 1a PREFERÈNCIA 1a PREFERÈNCIA

Administració d'Empreses (Mallorca) 280 370 175

Administració d'Empreses (Eivissa) 30 24 10

Administració d'Empreses (Menorca) 30 13 6

Biologia (Mallorca) 100 114

Bioquímica (Mallorca) 50 154

Dret (Mallorca) 200 381

Dret (Eivissa) 30 16 16

Dret (Menorca) 30 11 7

Economia (Mallorca) 140 113 60

Educació Infantil (Mallorca) 120 323

Educació Infantil (Eivissa) 35 69

Educació Infantil (Menorca) 35 43

Educació Primària (Mallorca) 285 414

Educació Social (Mallorca) 65 95

Educació Social en línia 55 49 95
Enginyeria Agroalimentària i del Medi 
Rural (Mallorca) 50 44 18

Enginyeria d'Edificació a Mallorca 90 113 25
Enginyeria Electrònica Industrial i 
Automàtica (Mallorca) 60 128

Enginyeria Informàtica (Mallorca) 150 122 58

Enginyeria Telemàtica (Mallorca) 45 31 26

Estudis Anglesos (Mallorca) 60 117

Filosofia (Mallorca) 60 34 16

Física (Mallorca) 50 50 13

Fisioteràpia (Mallorca) 65 276

Geografia (Mallorca) 70 30 34

Història (Mallorca) 70 55 32

Història de l’Art (Mallorca) 70 32 30

Infermeria (Mallorca) 125 465

Infermeria (Eivissa) 20 78.

Infermeria (Menorca) 16 40



Llengua i Literatura Catalanes (Mallorca) 55 31 15

Llengua i Literatura Espanyoles (Mallorca) 55 42 20

Matemàtiques (Mallorca) 45 39 4

Pedagogia (Mallorca) 75 79

Psicologia (Mallorca) 100 269

Química (Mallorca) 50 30 44

Relacions Laborals (Mallorca) 50 105

Treball Social (Mallorca) 100 122

Turisme (Mallorca) 140 269 5



Notes de tall

Curs acadèmic 2012-13

*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
Art. 56 Art. 57 Canvi 

de Seu
Administració d'Empreses (Mallorca) 5 6.57 5.7 5 5 NS 5 5 5
Administració d'Empreses (Eivissa) 5 6.09 5 NS NS NS 5 5 ---
Administració d'Empreses (Menorca) 5 5 5 NS 5 NS 5 5 ---
Biologia (Mallorca) 6.14 6.35 6.25 NS NS NS 5 5 ---
Bioquímica (Mallorca) 8.37 6.72 6.66 NS NS 5 5 5 ---
Dret (Mallorca) 6 6.97 6.01 5.73 5 5 7.64 NS 5
Dret (Eivissa) 5 5 5 NS 5 NS NS NS ---
Dret (Menorca) 5 7.52 5 NS NS NS 7.29 NS ---
Economia (Mallorca) 5 5 5.25 5 5 5 5 5 ---
Educació Infantil (Mallorca) 7.33 7.59 6.35 5 5 NS 6.73 5 5
Educació Infantil (Eivissa) 6.77 7.95 5.08 NS NS NS 6.39 NS 6.67
Educació Infantil (Menorca) 6.44 7.78 6.85 5.83 5.95 5 5 5 5
Educació Primària (Mallorca) 6 6.89 5.93 NS 5 5 6.90 5 ---
Educació Social (Mallorca) 5.77 6.72 5.91 5.76 5 NS 5 5 ---
Educació Social en línia 5 7.38 5.77 5 5 NS 6.70 NS ---
Enginyeria Agroalimentària i del 
Medi Rural (Mallorca) 5 6.05 5.45 5 NS NS 5 NS ---
Enginyeria d'Edificació a Mallorca 5 5.54 5 6.3 NS NS 5 5 ---



Enginyeria Electrònica Industrial i 
Automàtica (Mallorca) 5.76 6.56 5.10 5 NS NS 5.80 6.76 ---
Enginyeria Informàtica (Mallorca) 5 5 5 5 5 5 5 5 ---
Enginyeria Telemàtica (Mallorca) 5 5.99 5.58 NS 5 6.7 5 5 ---
Estudis Anglesos (Mallorca) 6.25 6.5 6.95 5.26 NS 5 7.5 5 ---
Filosofia (Mallorca) 5 5 5.52 NS 5 NS 5 NS ---
Física (Mallorca) 5 5 5 5 5 NS 5 NS ---
Fisioteràpia (Mallorca) 8 7.8 6.62 5 5 7.02 6 7.12 ---
Geografia (Mallorca) 5 5 5 5 5 NS NS NS ---
Història (Mallorca) 5 5 5 5.5 5 NS 6.11 NS ---
Història de l’Art (Mallorca) 5 5 5 7.9 5 5 5 NS ---
Infermeria (Mallorca) 8.19 7.6 7.17 5.26 5 5 5.76 5 6.92
Infermeria (Eivissa) 8.13 7.4 6.45 NS 5 5.77 6.16 5 5.9
Infermeria (Menorca) 8.03 7.89 7.11 6.66 7.11 NS 6.95 6.15 5
Llengua i Literatura Catalanes 
(Mallorca) 5 5 5 5 5 NS

5 NS ---

Llengua i Literatura Espanyoles 
(Mallorca) 5 6.5 5.5 5 5 NS

5 5 ---

Matemàtiques (Mallorca) 5 6.88 5 5 5 NS 5 NS ---
Pedagogia (Mallorca) 5.58 6.98 5.78 6.8 NS 5 5 5 ---
Psicologia (Mallorca) 6.95 7.28 6.03 6.13 NS 5 5.93 5 ---
Química (Mallorca) 5 5 5 NS NS NS NS 5 ---
Relacions Laborals (Mallorca) 5.73 7.19 6.1 6.83 5 NS 6.08 NS ---
Treball Social (Mallorca) 5.32 5.49 5.85 5 5 5 6.31 NS ---



Turisme (Mallorca) 5.94 6.71 5.66 5.06 5 5 6.32 5 ---

*Les notes de tall corresponen a la preinscripció de juny. La nota de tall és la que resulta després d’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 que oferta de places, el darrer alumne admès marca la nota de tall.

NS: no hi ha sol·licituds

ESTUDIS SENSE LIMITACIÓ DE PLACES

Grau de Comunicació Audiovisual (CES Alberta Giménez)
Grau de Periodisme (CES Alberta Giménez)
Grau d’Educació Infantil (CES Albert Giménez)
Grau d’Educació Primària (CES Alberta Giménez)
Grau de Turisme (Centre adscrit del Consell Insular d’Eivissa i Formentera)
Grau de Turisme (Centre adscrit Felipe Moreno)



Estudis de postgrau

Durant l’any acadèmic 2012-13 a la UIB s’han ofert i impartit trenta-quatre 
màsters universitaris oficials regulats pel RD 1393/2010 segons el decret 
que el modifica, RD 861/2010, dels quals set són interuniversitaris i un és 
una titulació conjunta amb la Universitat  Rovira i  Virgili,  la Universitat 
Pompeu Fabra, la Universitat de París VIII i la Universitat Saint Joseph de 
Beirut.  A més,  amb dos  dels  nostres  màsters  es  conformen  tres  dobles 
titulacions amb universitats i centres de recerca estrangers,  concretament 
amb  la  Universitat  de  Perpinyà  Via  Domícia,  la  Universitat  Russa  de 
l’Amistat  dels  Pobles  i  amb  el  Centro  de  Investigación  en  Materiales 
Avanzados (CIMAV) de Mèxic.

S’ha obert una nova convocatòria de propostes d’estudis de màster en què 
s’han presentat dotze propostes de màster universitari. Aquestes titulacions 
estan  actualment  en  procés  d'obtenir  la  verificació  del  Consell 
d’Universitats i  l'autorització  de la  CAIB i  suposaran,  en la  majoria  de 
casos, l’extinció d’algunes de les actuals titulacions de màster, atès que les 
substituiran.

Respecte a la convocatòria d’estudis de màster oberta el curs anterior, s’han 
aprovat definitivament i ja han aparegut a l’oferta acadèmica del curs 2012-
13 els següents:
Màster Universitari en Advocacia, 
Màster Universitari en Comptabilitat i Auditoria i 
Màster  Universitari  en  Relacions  Euromediterrànies  (màster 
interuniversitari internacional amb les universitats Rovira i Virgili, Pompeu 
Fabra, de París VIII-Vincennes a Saint Denis i Saint Joseph de Líban).

Les titulacions oficials de màster ofertes durant aquest curs 2012-13 han 
estat les següents:

Branca d’Arts i Humanitats
Màster Universitari en Llengua i Literatura Catalanes: Oralitat i Escriptura.
Màster Universitari en Cognició i Evolució Humana. 
Màster Universitari en Filosofia Contemporània. 
Màster Universitari en Gestió Cultural. 
Màster Universitari en Llengües i Literatures Modernes.
Màster Universitari en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió. 

Branca de Ciències
Màster Universitari en Ecologia Marina. 
Màster Universitari  en  Biologia  de  les  Plantes  en  Condicions 
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Mediterrànies. 
Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química. 
Màster Universitari en Física. 
Màster Universitari en Microbiologia Avançada. 
Màster Universitari en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada. 
Màster Universitari en Química Orgànica Experimental i Industrial. 
Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional. 
Màster Universitari en Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals).

Branca de Ciències de la Salut
Màster Universitari en Biotecnologia, Genètica i Biologia Cel·lular. 
Màster Universitari en Neurociències.
Màster Universitari en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments. 

Branca de Ciències Socials i Jurídiques
Màster  Universitari  en  Gestió  de  Recursos  Humans.  Intervenció 
Psicològica i Pedagògica. 
Màster Universitari en Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de 
Gènere.
Màster  Universitari  en  Tecnologia  Educativa:  E-Learning i  Gestió  del 
Coneixement.
Màster Universitari en Advocacia.
Màster Universitari en Anàlisi, Planificació i Gestió en Àrees Litorals. 
Màster Universitari en Economia del Turisme i Medi Ambient. 
Màster Universitari en Educació Inclusiva. 
Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família.
Màster Universitari en Comptabilitat i Auditoria. 
Màster Universitari en Formació del Professorat. 
Màster Universitari en Gestió, Organització i Economia de l'Empresa. 
Màster  Universitari  en  Primera  Infància:  Perspectives  i  Línies 
d’Intervenció.
Màster en Relacions Euromediterrànies.

Branca d’Enginyeria i Arquitectura
Màster Universitari en Enginyeria Electrònica.
Màster Universitari en Tecnologies de la Informació. 

D’altra  banda,  l’oferta  d’estudis de doctorat  d’aquest  curs ha constat  de 
vint-i-vuit programes, regulats pel RD 1393/2007. Nou d’aquests doctorats 
mantenen la Menció cap a l’Excel·lència atorgada pel Ministeri d’Educació 
i  Ciència.  Aquests  doctorats  són:  Doctorat  en  Biologia  de  les  Plantes, 
Doctorat en Ciència i Tecnologia Química, Doctorat en Física, Doctorat en 
Microbiologia Ambiental i Biotecnologia, Doctorat en Química Teòrica i 
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Modelització  Computacional,  Doctorat  en  Neurociències,  Doctorat  en 
Nutrició Humana, Doctorat en Economia del Turisme i del Medi Ambient i 
Doctorat  en  Enginyeria  Electrònica.  Això  suposa  un  32  per  cent  de 
doctorats amb Menció cap a l’Excel·lència, enfront del 26 per cent de la 
mitjana de les universitats espanyoles.

Durant  aquest  any acadèmic  2012-13,  segons el  RD 99/2011,  de  28 de 
gener, que estableix les noves directrius per als estudis de doctorat, s’han 
presentat vint-i-dos nous programes de doctorat per a la seva acreditació, 
tots han rebut l’informe favorable per a la tramitació i posada en marxa per 
al curs vinent, 2013-14. Una vegada entrin en funcionament aquests nous 
doctorats,  s’extingiran  els  programes  corresponents  pertanyents  al  RD 
1393/2007 que s’han ofert fins al curs actual.

Les titulacions de doctorat ofertes durant aquest curs 2012-13 han estat les 
següents

Branca d’Arts i Humanitats
Doctorat en Història
Doctorat en Història de l’Art
Doctorat en Cognició i Evolució Humana
Doctorat en Filosofia
Doctorat en Llengua i Literatura Catalanes
Doctorat en Llengües i Literatures Modernes

Branca de Ciències
Doctorat en Ecologia Marina
Doctorat en Biologia de les Plantes
Doctorat en Ciència i Tecnologia Química
Doctorat en Física
Doctorat en Microbiologia Ambiental i Biotecnologia
Doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada
Doctorat en Química Orgànica Experimental i Industrial
Doctorat en Química Teòrica i Modelització Computacional

Branca de Ciències de la Salut
Doctorat en Biotecnologia, Genètica i Biologia Cel·lular
Doctorat en Ciències Biosociosanitàries
Doctorat en Neurociències
Doctorat en Nutrició Humana
Doctorat en Tecnologia i Qualitat dels Aliments

Branca de Ciències Socials i Jurídiques
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Doctorat en Economia, Organització i Gestió (Business Economics)
Doctorat en Economia del Turisme i Medi Ambient
Doctorat en Educació: Primera Infància, Menors i Família
Doctorat en Educació Inclusiva
Doctorat en Geografia
Doctorat  en  Tecnologia  Educativa:  Aprenentatge  Virtual  i  Gestió  del 
Coneixement

Branca d’Enginyeria i Arquitectura
Doctorat en Enginyeria Electrònica
Doctorat en Informàtica
Doctorat en Matemàtiques.

L’oferta  de  títols  de  postgrau  de  la  UIB,  a  més  dels  estudis  de  màster 
universitari i doctorat fins ara tractats, es completa amb l’oferta de títols 
propis de postgrau, que aporten cent vint-i-vuit titulacions ofertes el curs 
2012-13. Es distribueixen de la manera següent: 18 titulacions de màster, 
12 d’especialista universitari, 15 titulacions d’expert universitari i 83 altres 
cursos de postgrau. 

Pel que fa als ajuts, s’han gestionat, entre altres, les següents convocatòries 
de beques, ajuts i premis per a estudiants de postgrau: 
— La cinquena convocatòria de beques Santander-Iberoamèrica, consistent 

en 14 ajudes per a estudis de màster. 
— La convocatòria  de 5 ajudes  per  a  estudiants  de  doctorat  Santander-

Iberoamèrica. 
— La  tercera  convocatòria  de  les  beques  Fórmula  Santander,  per  a 

mobilitat d’un estudiant de doctorat. 
— La  primera  convocatòria  dels  Premis  Santander-UIB  als  millors  16 

estudiants de llicenciatura, diplomatura o enginyeria de la UIB. 
— Dues convocatòries de Premis Santander-UIB als millors 30 estudiants 

de doctorat de la UIB. 
— 8  beques  de  postgrau  per  a  la  nova  incorporació  d’estudiants  de 

doctorat. 
— Finançament  de  4  estudiants  que  han  participat  en  les  I  Jornades 

Doctorals en el marc de la xarxa d’universitats G-9, a Oviedo. 
— 8 ajuts a la mobilitat de doctorands en el pol de recerca i d’ensenyament 

superior Pirineus-Mediterrània.

En total, el curs 2012-13 s’han matriculat 1.939 alumnes en estudis oficials 
de  postgrau  i  2.883  alumnes  en  títols  propis  de  postgrau.  Els  alumnes 
d’estudis  oficials  es  reparteixen  d’aquesta  manera:  1.292  alumnes  de 
màster, 396 alumnes de doctorat i 251 alumnes de programes de doctorat 
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en extinció regulats  pel  RD 778/1998, els quals poden continuar fins al 
febrer de 2016, segons les directrius aprovades pel Ministeri d’Educació en 
titulacions amb normativa ja derogada.

S’han  llegit,  durant  el  curs  acadèmic  2012-13,  un  total  de  75  tesis 
doctorals, i a 7 dels nous doctors els han concedit la Menció Europea al 
títol de doctor.

Enllaç a la pàgina web:
http://cep.uib.es/

5
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Proves d'accés a la Universitat

Alumnes de batxillerat i tècnics superiors

Resultats de la prova

Total Dones Total Dones Total Dones

Sols fase general 174 86 170 86 143 75

Sols fase específica
* 305 173 301 169 233 137

Fase general i específica 3.104 1.825 3.094 1.820 2.991 1.764

TOTALS 3.583 2.084 3.565 2.075 3.134** 1.839**

Resultats de la prova

Total Dones Total Dones Total Dones

Sols fase general 110 62 109 61 79 46

Sols fase específica
* 91 62 87 57 72 49

Fase general i específica 635 337 622 331 500 267

TOTALS 836 461 818 449 579** 313**

** No hi estan comptabilitzats els alumnes aptes a la fase específica.

Convocatòria de setembre de 2013

Aprovats

Convocatòria de juny de 2013

Matriculats Presentats

*
Es consideren aprovats en la fase específica els alumnes que aproven almenys una de les matèries.

Matriculats Presentats Aprovats



Campus Extens

Estadístiques generals

A continuació presentem les dades més significatives relacionades amb Campus Extens: 
el nombre d’assignatures que en formen part i el nombre d’usuaris que l’utilitzen.

— Nombre d’assignatures

1r i 2n Cicle Grau Màster Total
456 1590 534 2580

— Nombre d’usuaris a Campus Extens

1r i 2n Cicle Grau Màster Total
Alumnes 1938 11129 1193 14260
Professors 438 1120 477 2035

En el nombre total  de professors  s’ha de tenir  en compte que n'hi  haurà que tenen 
assignatures en els tres tipus d’estudis.

— Hores de videoconferència

La utilització de les aules de videoconferència ha estat propera al màxim de la seva 
capacitat,  en  una  línia  de  demanda  creixent.  El  nombre  total  d’hores  de 
videoconferència del curs  2012-2013 ha estat de  4879. A continuació es detallen les 
hores en què s’han utilitzat les aules de videoconferència:

Hores de curs acadèmic ................................................ 3783,43
Hores de conferència / Visita ........................................ 334,05 
Hores de reunió ............................................................ 196,63
Hores de postgrau/doctorat/seminari/màster/curs ........ 540,41 
Hores d’exàmens ........................................................... 25

Modalitat Campus Extens Illes

Durant aquest curs 2012-2013 s’han impartit,  a les seus universitàries de Menorca i 
Eivissa i Formentera, els plans d’estudi següents:

— 5è curs dels estudis de Dret

— 1r, 2n, 3r i 4t curs dels estudis de Grau de Dret

— 1r, 2n, 3r i 4t curs dels estudis de Grau d’Educació Infantil

— 1r, 2n, 3r i 4t curs dels estudis de Grau d’Administració d'Empreses

— 1r, 2n, 3r i 4t curs dels estudis de Grau d’Infermeria

Enllaços pàgina web :
<http://campusextens.uib.es/>

http://campusextens.uib.es/>


Seu universitària d'Eivissa i Formentera

El curs acadèmic 2012-13 es va inaugurar el dia 8 d’octubre de 2012 en aquesta Seu universitària 
de l’edifici de la Comandància.

El doctor Antoni Riera, catedràtic d’Economia Aplicada de la UIB, va llegir la lliçó inaugural amb 
el títol «La naturalesa del valor o el valor de la naturalesa».

Els estudis oficials que s’impartiren a la Seu universitària durant el curs foren el següents:
— Diplomatura de Ciències Empresarials, amb 22 alumnes matriculats.
— Diplomatura de Mestre: Educació Infantil, amb 4 alumnes matriculats.
— Diplomatura d’Infermeria, amb 1 alumne matriculat.
— Llicenciatura de Dret, amb 9 alumnes matriculats.
— Administració i Direcció d’Empreses, segon cicle (ADE), amb 5 alumnes matriculats.
— Grau d’Administració d’Empreses, amb 68 alumnes matriculats.
— Grau de Dret, amb 80 alumnes matriculats.
— Grau d’Educació Infantil, amb 132 alumnes matriculats.
— Grau d’Infermeria, amb 73 alumnes matriculats.
Això fa un total de 394 alumnes matriculats, dels quals 99 foren de nou ingrés als estudis de 
Grau.

Pel que fa als alumnes que es graduaren durant aquest curs, foren:
— Ciències Empresarials 3
— Llicenciatura de Dret 3
— Grau de Dret 1
— Grau d’Educació Infantil 12
— Grau d’Infermeria 12

TOTAL 31

Els professors associats per estudis de la Seu universitària han estat:
— Per a Ciències Empresarials i GADE 6
— Per a Infermeria 11
— Per a Mestre 13
— Per a Dret 7

TOTAL 37

Professorat de Palma:
— Per a Ciències, LADE i GADE  28
— Per a Infermeria  27
— Per a Mestre   14
— Per a Dret   36

       TOTAL 105

Pel que fa a altres activitats acadèmiques de la UIB dutes a terme a la Seu, cal destacar:
— Commemoració del centenari del naixement de Marià Villangómez (SAC)
— Universitat Oberta per a Majors (SAC)
— Xerrades del SAC, Una Mirada Filosòfica
— Presentació del llibre Educació ambiental (ICE)
— Presentació de l’Anuari de l’educació (Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques)
— Jornades de Fiscalitat organitzades per la Facultat d’Economia
— Seminari d’IRPF de la Facultat d’Economia



— Màster de Formació de Professorat
— Postgrau de Dret Urbanístic
— Olimpíades de la UIB: Física, Història, Història de l’Art, Llengua i Cultura Clàssica, Alemany, 

Geografia, Biologia i Química
— Cursos de formació del voluntariat de l’OCDS
— Lectura de la tesi doctoral de la senyora Gemma Tur, coordinadora dels estudis de la Facultat 

d’Educació a Eivissa, amb el títol:  Projecte de portafoli electrònic amb eines de la Web 2.0  
als estudis de grau d'Educació Infantil de la Universitat de les Illes Balears a la Seu d'Eivissa.  
Estudi de cas

— III Jornades d’Experiències Docents en TIC
— Jornades sobre Relacions entre FP i Universitat
— IV Concurs de Borsa 
— Jornades Vine a la Universitat
— Jornades Dimarts a la UIB
— 7è Fòrum de l’Ocupació. FUEIB
— Seminari de la FUEIB sobre la Llei d’ordenació del territori
— Curs de prevenció de riscs laborals en arqueologia

A l’apartat d’activitats culturals complementàries d’entitats externes a la UIB destacam, 
entre d’altres, la col·laboració en les següents:
— Conselleria d’Educació (lliurament dels premis de les Proves Cangur de la UIB)
— Consell Insular d’Eivissa (Conselleria de Turisme)
— Exàmens de la Universitat Oberta de Catalunya
— Agència Tributària
— Col·legi d’Economistes
— Cambra de Comerç
— Institut d’Estudis Eivissencs



Seu universitària de Menorca

El curs acadèmic 2012-13 va ser inaugurat el dia 5 d’octubre de 2012 al Centre de Cultura Sant 
Diego d’Alaior.

El doctor Antoni Riera, catedràtic d’Economia Aplicada, va impartir la lliçó inaugural, amb el títol 
«La naturalesa del valor o el valor de la naturalesa».

Els estudis oficials que s’impartiren a la Seu universitària durant el curs foren el següents:
— Diplomatura de Ciències Empresarials, amb 8 alumnes matriculats.
— Diplomatura de Mestre, Educació Infantil, amb 1 alumne matriculat.
— Llicenciatura de Dret, amb 6 alumnes matriculats.
— Administració i Direcció d’Empreses, segon cicle (ADE), amb 4 alumnes matriculats.
— Grau d’Administració d’Empreses, amb 48 alumnes matriculats.
— Grau de Dret, amb 48 alumnes matriculats.
— Grau d’Educació Infantil, amb 100 alumnes matriculats.
— Grau d’Infermeria, amb 46 alumnes matriculats.

Això fa un total de 261 alumnes matriculats, dels quals 75 foren de nou ingrés als estudis de grau.

Pel que fa als alumnes que es graduaren durant aquest curs, foren:
— Ciències Empresarials 3
— Llicenciatura de Dret 3
— Grau de Dret 5
— Grau d’Educació Infantil 7
— Grau d’Infermeria 4
— Grau d'Administració d'Empreses 6

TOTAL 28

Màsters oficials

— Màster Universitari en Educació Inclusiva, amb 19 alumnes matriculats
— Màster Universitari en Formació del Professorat, amb 10 alumnes matriculats

Els professors associats per estudis de la Seu universitària han estat:
— Per a Ciències Empresarials i GADE 8
— Per a Infermeria 8
— Per a Mestre 12
— Per a Dret 6

TOTAL 34

Professorat de Palma:
— Per a Ciències, LADE i GADE  28
— Per a Infermeria  27
— Per a Mestre   14
— Per a Dret   36

       TOTAL 105

Pel que fa a altres activitats acadèmiques de la UIB dutes a terme a la Seu, cal destacar:
— Universitat Oberta per a Majors (UOM): a Alaior, Ciutadella i Maó. Servei d’Activitats 

Culturals.



— Commemoració del centenari del naixement de Marià Villangómez. Servei d’Activitats 
Culturals.

— Presentació del llibre Educació ambiental. Institut de Ciències de l’Educació.
— Seminari sobre la Llei 7/2012, de mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible. 

Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.
— 7e Fòrum de l’Ocupació. Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.
— Diploma Universitari de Teologia Catòlica i la Seva Pedagogia. Fundació Universitat-Empresa 

de les Illes Balears.
— Curs de formació de voluntariat especialitzat: cooperació al desenvolupament. Oficina de 

Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.
— Conferència «Espanya s'escriu amb E d’endeutament». Facultat d’Economia i Empresa.
— IV Jornada de Fiscalitat a Menorca. Facultat d’Economia i Empresa.
— Jornades sobre la Llei de Costes. Facultat de Dret.
— III Jornades d’Experiències Docents en TIC. Campus Extens.
— Sessió d'orientació i inserció professional: Ocupa't a fons! Departament d'Orientació i Inserció 

Professional.
— Sessions informatives del Servei d’Informació:

o Més grans de 25, 40 i 45 anys  .
o Jornades Vine a la Universitat.  Estudiants de 2n de batxillerat i 2n de cicles formatius de 

grau superior.
o III Jornada Formació Professional i Universitat: Models de pràctiques en empreses.
o Els dimarts a la UIB: sessions de presentació dels estudis de grau de la UIB.

— Olimpíades a la UIB:
o IX Olimpíada de Biologia.
o Olimpíada d'Economia.
o Olimpíada de Física.
o Olimpíada de Geografia.
o Olimpíada de Llengües Clàssiques.
o Miniolimpíada de Física i Química.
o Olimpíada de Matemàtiques.
o XXVI Olimpíada de Química.
o VIII Olimpíada d'Història de l'Art.
o V Olimpíada d'Història.

— Lliurament dels premis de les Proves Cangur de la UIB. Conselleria d’Educació.
— Realització de dues proves CERTIUNI (CRUE).
— Lectura de tesi doctoral: Revisitant la via menorquina: crisi i permanència d'un model de 

creixement, 1980-2010. Doctoranda: Carolina Beltran Andreu.

A l’apartat d’activitats culturals complementàries d’entitats externes a la UIB destacam, 
entre d’altres, la col·laboració en les següents:
— Col·laboració amb l’Ajuntament d’Alaior. 
— Col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya.
— Col·laboració amb la Universitat de Boston.

http://lauibambtu.uib.es/vine/2_batx_cfgs/
http://lauibambtu.uib.es/vine/2_batx_cfgs/
http://lauibambtu.uib.es/vine/mes_grans/


ACTIVITATS DE RECERCA

Entre les tasques desenvolupades pel Vicerectorat d’Investigació cal destacar:
— Es continuà incentivant la demanda de projectes de recerca, tant dels programes de la 
Comissió Europea com del Pla nacional de R+D o del Pla balear de R+D. El resultat és que 
es varen demanar a la convocatòria anual dos centenars de projectes:

PROJECTES SOL·LICITATS 2012
Projectes del Pla nacional R+D+I 0

Projectes FIS i altres 61

Projectes de la Unió Europea 29

Accions complementàries del Pla nacional R+D+I 0

Accions especials del Govern de les Illes Balears 23

Altres ajuts del Govern de les Illes Balears (Fogaiba) 9

— Les activitats de recerca també es varen incentivar mitjançant els diferents punts 
inclosos al Programa de foment de la recerca, que aquest any ha destacat per la concessió 
de: 

AJUDES A PERSONAL INVESTIGADOR 2012

Assistència a congressos i seminaris 282

Estades breus a l’estranger 39

Estades breus de professors invitats 25

Ajuts per a l’organització de congressos 20

Ajuts per a joves doctors convidats 5

— Durant l’any 2012 es varen continuar els programes de mobilitat d’investigadors, de la 
manera següent:

RECURSOS HUMANS EN 
RECERCA, I + D Incorporació Actius
Programa Ramón y Cajal 2 12
Programa Juan de la Cierva 1 2
Programa José Castillejo 3 3
Incorporació de tècnics, cofinançament MEC 1 8
Incorporació de tècnics, cofinançament CAIB 0 7



— L’Oficina de Suport a la Recerca ha continuat col·laborant amb l’OTRI-FUEIB per 
facilitar la relació dels investigadors amb el món empresarial. 

— La pàgina web de l’OSR va tenir durant el curs acadèmic 2012-2013 13.638 consultes. 
La secció “Ajuts a la Recerca”, comptabilitza un total de 48.065 visites, i la de “Grups de 
Recerca” 62.916 visites.

Convé destacar que, gràcies a l’esforç productiu dels diferents grups de recerca, es varen 
aconseguir nous projectes de recerca i se’n varen mantenir altres d’actius:

PROJECTES CONCEDITS
Nre. proj. 
concedits € concedits

Nre. 
proj. 
vius

Projectes del Pla nacional R+D+I 23 2.399.201 108

Projectes FIS i altres 14 744.397 39

Projectes de la Unió Europea 7 2.111.897 22

Accions complementàries del Pla nacional R+D+I 5 26.500 21

Accions especials del Govern de les Illes Balears 18 249.333 10

Ajudes a Grups de Recerca Competitius 34

Total 67 5.531.328

— L’activitat dels investigadors es va traduir en la publicació de diferents treballs de 
recerca que han estat comptabilitzats a través del programa GREC:

RESULTATS D'INVESTIGACIÓ 2012
Llibres 75

Capítols de llibre 341

Revistes nacionals 173

Revistes internacionals 724

Tesis doctorals 85

Patents sol·licitades 7



Activitats institucionals

Obertura  de  l’any  acadèmic  2012-13  el  dia  20  de  setembre  de  2012,  amb la  lliçó 
inaugural a càrrec del doctor Antoni Riera Font, catedràtic d’Economia Aplicada, amb 
el títol «La naturalesa del valor o el valor de la naturalesa».

Lliçó inaugural de l’any acadèmic 2012-13 de la Seu de la Universitat  a Menorca i 
cerimònia de graduació de l’any 2011-12 el dia 5 d’octubre de 2012.

Lliçó  inaugural  de  l’any  acadèmic  2012-13 de  la  Seu  de  la  Universitat  a  Eivissa  i 
Formentera i cerimònia de graduació de l’any 2011-12 el dia 8 d’octubre de 2012.

Celebració de la diada del beat Ramon Llull el dia 27 de novembre de 2012.

Lectura a càrrec de la Rectora d’un manifest conjunt dels rectors de totes les universitats 
espanyoles, el dia 10 de desembre de 2012, per reivindicar el paper de les universitats 
com a garantia de futur.

Lliurament a la UIB del premi de l’Associació de Ramaders de Porc Negre Mallorquí 
Selecte, el dia 19 de desembre de 2012, a la cooperativa de Sineu.

Defunció de la doctora Montserrat Casas Ametller, el dia 30 de març de 2013.

Funeral per la doctora Montserrat Casas, el dia 9 d’abril de 2013, a la Seu.

La Rectora va ser vicepresidenta segona de la CRUE fins que va morir, el 30 de març de 
2013.

La Rectora continuava com a membre del Consell Rector del CSIC fins que va morir.

Benvinguda  al  Correllengua,  que  passà  pel  campus  en  homenatge  a  la  doctora 
Montserrat Casas per la seva defensa de la llengua catalana, el dia 24 d’abril de 2013.

Assistència del Rector p.s.r. a l’acte de presentació de les conclusions del Pla estratègic 
del Campus d’Excel·lència Internacional Euromediterrani del Turisme i l’Aigua com a 
element dinamitzador del territori, el dia 14 de maig de 2013, a Girona.

Acte d’homenatge a la doctora Montserrat Casas al campus, el dia 3 de juny de 2013.

Acte de presa de possessió del doctor Llorenç Huguet com a nou Rector el dia 17 de 
juny de 2013, com també del nou Consell de Direcció.

Cerimònia de graduació de l’any acadèmic 2012-13 a Palma, el dia 24 de juliol de 2013.

Establiment i enfortiment de relacions amb les institucions de les Illes Balears.

El  Rectorat  ha  donat  assistència  i  suport  als  actes  institucionals,  d’inauguració  o 
cloenda, de signatura de convenis amb empreses i institucions i actes d’inauguració o 
cloenda de congressos en els quals ha participat el Consell de Direcció.



Aspectes de caràcter general

1.  El  pressupost  de  la  UIB  per  a  2013  es  va  veure  afectat  per  la  reducció  de  les 
transferències de la comunitat autònoma (nominativa corrent i d’inversió) per un import 
de 3.115.144 euros, disminució que representa un 5,74% respecte a l’exercici anterior. 

És important destacar que des de 2009 aquestes transferències s’han reduït  un 21%, 
cosa que ha incidit de forma directa en la davallada de partides de despeses, sobretot 
dels capítols 1, 2, 4 i 6. S’ha procurat, fins ara, aplicar la mínima retallada al capítol 1, 
de personal, atès que és el moment de la implantació del quart curs de l’adaptació a 
l’espai europeu d’educació superior.

En  definitiva,  la  crisi  econòmica  incideix  greument  en  la  nostra  institució,  i  en 
conseqüència, és una de les més mal finançades del panorama universitari espanyol, tant 
si es mira segons el percentatge del PIB destinat a educació superior com si es mira 
segons la transferència per estudiant.

El pressupost total per a l’exercici 2013 baixa a la xifra de 85.314.653,79 euros.

2.  Aquest  escenari  de  recessió  ens  obliga  a  cercar  recursos  fora,  en  convocatòries 
específiques de projectes de recerca i altres convocatòries de caire més institucional. 
Així, podem destacar que a la Universitat durant aquest curs s’han executat diverses 
accions subvencionades amb el Campus d’Excel·lència Internacional projecte e-MTA 
Campus  Euromediterrani  del  Turisme  i  l’Aigua,  com són  l’obra  d’instal·lació  d’un 
ascensor a l’edifici Sa Riera i la instal·lació d’infraestructura de reciclatge d’aigua de la 
piscina, i  per altra part  el  manteniment  de determinades convocatòries d’atracció de 
talent, com la de contractes postdoctorals i de mobilitat internacional, entre altres.

3. Pel que fa als ingressos en concepte de preus públics, al pressupost 2013 s’ha fet una 
previsió d’increment en compliment de les condicions que marca el Reial decret llei 
14/2012, de 20 d’abril, del ministre Wert, però és important destacar la creació d’una 
partida de 25.000 euros (100.000 euros per curs acadèmic) en concepte d’ajuts socials 
dirigits als alumnes amb problemes econòmics.

4. La UIB, malgrat les retallades en la partida de transferència de capital del Govern, ha 
fet un esforç per mantenir les partides d’inversió imprescindibles per poder complir la 
missió de la Universitat, i així podem destacar que per a l’exercici 2013 s’han aplicat les 
mínimes  retallades  en  fons  bibliogràfics,  inversió  en  infraestructura  científica, 
inversions TIC i  d’equipament i  construccions  (en aquest  darrer  apartat  les  partides 
pressupostades  únicament  permeten  assumir  petites  intervencions  d’obra  i  de 
manteniment d’emergència).

Per  altra  part,  encara  que  amb  una  assignació  pressupostària  menor,  s’han  intentat 
mantenir  els  projectes  institucionals  de POTU, Innovació pedagògica,  Pla  lingüístic, 
PADU, OGAS, SEQUA, etc.

5. Una qüestió no pressupostària però que afecta greument la tresoreria de la UIB és 
l’elevat  deute  que  manté  la  comunitat  autònoma.  Tot  i  que  el  Govern  actual  està 
ingressant puntualment la transferència i manté el compromís d’anar cancel·lant deute 
antic,  tenim  pendent  d’ingressar  aproximadament  el  que  correspon  a  unes  cinc 



mensualitats de la transferència nominativa corrent. Aquest fet posa en greu perill la 
gestió diària i el compliment dels compromisos amb treballadors i proveïdors.

6. En relació amb la situació de tresoreria, hem de destacar que amb l’aprovació del 
Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny (BOE de 29 de juny), en el qual s’estableixen 
mesures urgents contra la morositat, la UIB es podrà acollir al mecanisme de pagament 
de proveïdors, que previsiblement ens permetrà dur a terme el pagament de factures 
anteriors  a  31  de  maig,  per  un  import  aproximat  de  5,3  milions  d’euros  (aquest  
mecanisme en el moment de redactar la memòria està en procés de tramitació i pareix  
que el pagament d’aquestes factures es durà a terme els mesos d’octubre i novembre.  
Amb aquest pagament la CAIB cancel·larà part del deute pendent de les transferències  
mencionades a l’apartat 5).

7. En aquest context, la Universitat fa un gran esforç, i per això s’han dut a terme tot un 
seguit  de  mesures  d’estalvi  que  han  de  permetre  el  manteniment  de  l’equilibri 
pressupostari i el compliment de les funcions essencials de la Universitat: la docència i 
la recerca i la innovació. Entre les mesures d’estalvi portades a terme, podem destacar 
les següents:

7.1. Les que afecten el capítol de personal: s’han adoptat tot un seguit de mesures 
relacionades amb la gestió del personal docent i investigador (PDI):
— Ajustament de plantilles  segons el  balanç en hores entre la capacitat  docent i 

l'activitat docent assignada.
— Creació de noves figures de professorat associat, d’una i dues hores.
— Eliminació d’un dels quatre seminaris que els professors del campus UIB fan en 

cada seu en el marc del projecte Campus Extens illes, etc.

7.2. Pel que fa al personal d’administració i serveis (PAS), es mantenen les mateixes 
mesures que el curs anterior (no substitució de baixes per malaltia ni en períodes de 
puntes de feina, suspensió del pagament d’hores extraordinàries, de gratificacions i 
de productivitats, desdotació i, per tant, amortització de les places corresponents a 
jubilacions, concentració dels períodes de vacances en el mes d’agost, etc.).

8. Pel  que fa  a  l’execució  de les  despeses  de personal  de l’exercici  2012,  s’ha de 
destacar que com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària del mes 
de desembre de 2012 en aplicació de l’article 2 del Reial decret llei 20/2012, de 13 
de  juliol,  de  mesures  per  garantir  l’estabilitat  pressupostària  i  de  foment  de  la 
competitivitat, l’execució d’aquest capítol ha disminuït respecte a l’any 2011 en un 
4,42%. Tot i això, volem remarcar que aquest estalvi no ha pogut tenir cap tipus de 
resultat  positiu  en  els  comptes  de  la  UIB,  atès  que  la  CAIB  ens  va  deixar  de 
transferir aquesta quantitat en la transferència nominativa. Així, també cal destacar 
que, a l’hora de donar compliment al que preveu l’article 2.4 de l’esmentat reial 
decret llei, la CAIB haurà de transferir aquesta quantitat a la UIB en exercicis futurs.

9. S’han continuat duent a terme les accions programades de millora de la xarxa de 
comunicacions de la Universitat, projecte que compta amb el 50% de finançament 
amb fons FEDER, d’acord amb el conveni de col·laboració entre el MICINN, el 
Govern de les Illes Balears i la UIB (període 2010-2015).

10. S’ha  continuat  treballant  en  el  procés  d’implantació  del  model  de  comptabilitat 
analítica per a universitats públiques que proposa el Ministeri d’Educació. Aquest 
model permetrà conèixer el cost real de les diferents activitats de les universitats en 



relació amb el finançament. S’han fet les primeres accions de cara a mecanitzar-lo a 
través d’una interfície institucional (RIU: repositori d’informació universitària) que 
ens permetrà importar la informació UIB a l’aplicació CanoaNet de la IGAE.



Pla de Formació

Indicadors Formació PAS I PDI Formació específica PDI TOTAL

1. Accions formatives planificades 61 32 93

2. Accions formatives no planificades 20 32 52

3. Accions formatives anul·lades 7 15 22

4. Accions formatives realitzades 74 49 123

5. Total d'hores dels cursos 717,65 674 1.391,65

6. Places ofertes 1.546 1.076 2.622

7. Places cobertes (admesos) 1.364 878 2.242

8. Percentatge places cobertes/places ofertes 88,23 81,60 85,51

9. Certificats d'aprofitament 597 180 777

10. Certificats d'assistència 474 334 808

11. Renuncies/Baixes 293 364 657

12. Cost (*) 34.904,83 12.862,44 47.767,27

13. Inversió per alumne 25,59 14,65 21,31

14. Inversió per hora (**) 48,64 23,69 36,16

15.Grau mitjà de satisfacció (valors del 0 al 4) 

mitjana valor curs i valor professor 3,18 3,15 3,17

Notes explicatives:

12. Cost: el cost total del pla inclou cost de material: llibres, fotocòpies, etc).

(*) S`ha de tenir present que els cursos de l'àrea de teleeducació i tic que son impartits per Campus Extens no suposen cap cost 

ja que es consideran que son part de les funcions del  Servei.

13. Inversió per alumne: la relació entre el cost total del pla i el nombre d'admesos

14. Inversió per hora: la relació entre el cost total del pla i el nombre d'hores fetes.

(**) Aquest càlcul s'ha fet sense tenir en compte els cursos de Campus Extens ( 131 hores). 674-131= 543

15. 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. 



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

Continuant  amb  el  propòsit  d’enfortir  el  grau  d’internacionalitat  de  la  UIB  i 
d’augmentar la seva projecció internacional, durant el curs 2012-13 s’han dut a terme 
diverses 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. Més enllà 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 tal de seguir augmentant la presència 
internacional de la UIB.

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

Respecte  als  programes  de  mobilitat  per  a  l’alumnat,  és  el  programa  ERASMUS-
Estudis el que presenta el màxim nombre d’intercanvis. El curs 2012-13, s’han signat a 
la  UIB  un  total  de  267  acords  bilaterals  ERASMUS,  que  han  generat  una  oferta 
potencial a l’alumnat de 1.739 places per realitzar estudis en l’àmbit europeu. L’acció 
ERASMUS per a estudis està finançada per la Comissió Europea, l’OAPEE, la UIB i el 
Ministeri d’Educació, entre d’altres. 

Durant  el  curs  2012-13,  267  alumnes  de  la  UIB,  amb  un  total  de  1.774,5  mesos 
d’estada, han realitzat un intercanvi en aquest programa. Les titulacions en les quals hi 
ha  hagut  més  estudiants  acollits  al  programa  ERASMUS-Estudis  han  estat:  grau 
d’Administració i Direcció d’Empreses, grau de Turisme, grau d’Estudis Anglesos, grau 
de  Dret,  grau  d’Educació  Primària,  grau  d’Economia,  grau  de  Psicologia  i  grau 
d’Història de l’Art. Els països de destinació més freqüentats pels estudiants de la UIB 
durant aquest curs acadèmic són (en aquest ordre) Alemanya, Itàlia, França, Polònia i 
Suècia. Pel que fa als alumnes provinents d’altres universitats que ha acollit la UIB en 
aquest programa, la UIB ha rebut 158 estudiants europeus, majoritàriament als estudis 
de  Llengua i  Literatura  Espanyoles,  Turisme,  Administració  i  Direcció  d’Empreses, 
Economia, Estudis Anglesos, Dret i Economia. Quant als països d’origen dels alumnes 
rebuts, s’observa que els estudiants provenen principalment d’Alemanya, d’Itàlia i de 
França.

En l’acció ERASMUS-Pràctiques, gestionada per la CAEB en consorci amb la UIB i el 
DOIP, entre d’altres, hi han participat 9 alumnes de la UIB, i 3 alumnes d’universitats 
europees han fet una estada a la UIB. 

D’altra banda, durant el curs 2012-13, la UIB ha participat per cinquè any consecutiu 
com a  membre  soci  en  el  programa ERASMUS Mundus Acció  2  -  Averroès,  amb 
universitats de països del Magrib. La UIB ha rebut durant aquest curs 20 estudiants, 1 
membre del PDI i 1 membre del PAS del Magrib. Al mateix temps, la UIB ha enviat 1 
alumne i 1 membre del PDI cap a aquestes universitats magribines. 

Un altre programa ERASMUS Mundus Acció 2 en el qual la UIB també participa com a 
membre  soci  és  el  programa  EUROWEB.  Es  tracta  d’una  xarxa  integrada  per  8 
universitats de països de l’oest dels Balcans, i amb la particularitat que és només per a 



alumnat de les titulacions d’enginyeries informàtiques. La UIB ha rebut durant aquest 
curs 10 estudiants i 1 membre del PDI, i ha enviat 1 alumne.

D’altra  banda,  durant  el  curs  2012-13  s’ha  posat  en  marxa,  també  en  el  marc  del 
programa ERASMUS Mundus Acció 2, el programa CANEM, amb participació de la 
UIB. Es tracta d’una xarxa integrada per 15 universitats de països d’Àsia Central i per 5 
universitats  europees,  i  amb  la  particularitat  que  només  permet  mobilitats  d’Àsia 
Central cap a Europa, dins l’àrea dels estudis d’Economia, Administració d’Empreses i 
Turisme. La UIB té previst rebre els primers alumnes el curs acadèmic 2013-14. 

El programa ERASMUS Mundus Acció 2, finançat per la Comissió Europea, té per 
finalitat dur a terme un programa d’intercanvi o mobilitat d’estudiants (grau, màster, 
doctorat i postdoctorat), de personal docent i investigador i de personal d’administració 
i serveis entre les universitats que integren la xarxa. 

Els estudiants de la UIB tenen també l’oportunitat d’anar a estudiar a universitats que 
són fora de l’àmbit del programa ERASMUS. 

Els convenis d’intercanvi d’estudiants provenen dels acords bilaterals de col·laboració 
signats entre la UIB i altres universitats dels Estats Units, Canadà, Argentina, Brasil, 
Mèxic, Xile, Taiwan, la República Dominicana, la Federació Russa i Xina; durant el 
curs acadèmic 2013-14, 14 estudiants de la UIB han fet un intercanvi a l’estranger a 
través  d’aquestes  convocatòries,  mentre  que  la  UIB  n’ha  rebut  40.  Els  països  de 
destinació més freqüents  han estat  Canadà,  Mèxic,  Xina i  Argentina.  Pel que fa  als 
alumnes entrants, els més nombrosos han estat de la Federació Russa, Xina, Mèxic i 
Argentina. 

La  pertinença  a  xarxes  universitàries  com  CINDA  i  ISEP  permet  enviar  i  rebre 
estudiants d’Amèrica Llatina, els Estats Units, Canadà i d’altres països d’arreu del món. 
Durant aquest curs, 6 estudiants de la UIB han fet un intercanvi a l’estranger a través 
d’aquestes convocatòries, mentre que la UIB ha rebut un total de 17 estudiants. 

Els estudiants de la UIB que participen en algun dels programes esmentats anteriorment 
disposen de beques i ajuts complementaris convocats, conjuntament amb la UIB, per 
institucions  i  empreses;  entre  d’altres,  els  ajuntaments  de  Palma,  Manacor,  Inca  i 
Alcúdia.

Durant  el  curs  2012-13  s’ha  donat  continuació  al  programa  Beques  Iberoamèrica, 
Estudiants  de  Grau,  Santander  Universitats,  finançat  pel  Banc  de  Santander,  per  a 
mobilitats d’un semestre amb universitats del Brasil, Mèxic i Argentina. Sis alumnes de 
la UIB han gaudit d’aquesta beca, dos a la Universitat de São Paulo (Brasil), dos a la 
Universitat Nacional de Córdoba (Argentina) i dos a la Universitat Nacional del Litoral 
(Argentina). La UIB ha rebut dins aquest programa tres alumnes: dos de la Universitat 
Federal de Goiás (Brasil) i un de la Universitat de Tarapacá (Xile).

La signatura d’un conveni entre el Consell Nacional de Desenvolupament Científic i 
Tecnològic (CNPq) de Brasil i el Ministeri de Ciència, Tecnologia i Investigació i la 
Secretaria  d’Estat  d’Educació,  Formació  Professional  i  Universitats  del  Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esports d’Espanya (MECD), ha permès a la UIB participar en el 
programa Ciència sense Fronteres; es tracta d’un programa de mobilitat internacional 



desenvolupat per Brasil que se centra en la formació universitària en ciència, tecnologia 
i innovació. Una de les finalitats del programa és augmentar la presència d’estudiants, 
professors i investigadors brasilers en institucions d’excel·lència fora de Brasil, així com 
incrementar la presència d’estudiants i acadèmics estrangers en institucions brasileres. 
Durant aquest curs acadèmic la UIB ha rebut 17 estudiants de grau. 

Fora dels programes d’intercanvi, és possible també fer estades d’estudis a la UIB a 
través de la figura d’alumne visitant i dels programes específics que es desenvolupen a 
demanda d’alguna universitat estrangera. En aquest sentit, la UIB ha enviat 3 alumnes 
visitants  i  n’ha  rebut  1;  ha  rebut  14  alumnes  en  el  programa  per  a  l’alumnat 
d’universitats de la Federació Russa; 4 amb el programa amb el College of the Holly 
Cross  (EUA);  4  amb  el  programa  amb  la  Universitat  Vanderbilt  (EUA);  4  en  el 
programa  d’estiu  amb  la  universitatd’Arcadia  (EUA);  i  34  en  el  programa  per  a 
l’alumnat del Council on International Educational Exchange - CIEE (EUA), 18 dels 
quals en el període d’estiu. 

A través de la modalitat d’alumne visitant de postgrau, durant el curs 2012-13 la UIB ha 
rebut 6 alumnes de doctorat i màster per realitzar 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  Vicerectorat  d’Internacionalització  i 
Cooperació gestiona i promou el programa de mobilitat SICUE i el seu programa de 
beques Sèneca, programa que té una acceptació creixent entre els alumnes de la UIB. El 
curs 2012-13, 84 alumnes de la UIB s’han acollit a aquest programa, i s’han rebut 62 
alumnes procedents d’altres universitats de l’Estat. Dels alumnes de la UIB que han 
realitzat  part dels estudis en una altra universitat espanyola,  24 han obtingut la beca 
Sèneca, i dels estudiants per als quals la UIB era la universitat de destinació, 19 han 
vingut becats.  

La forta 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  2012-13,  3  professors  i  3  membres  del  PAS  han  gaudit  d’un  ajut  per  a  un 
desplaçament  de  l’acció  ERAMUS  per  a  Formació,  i  31  professors,  de  l’acció 
ERASMUS per a Docència.

També s’han promogut les visites de professors i personal d’administració a universitats 
fora de l’àmbit europeu, amb el programa propi d’ajuts per a activitats relacionades amb 
convenis, al qual s’han acollit 7 professors de la UIB i s’ha rebut 1 membre del personal 
d’administració d’altres universitats. 

2. Cooperació interuniversitària internacional

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 2012-13 s’han firmat 12 nous 



acords marc, 8 amb universitats iberoamericanes, 1 amb una universitat de l’Índia, 1 
amb una universitat europea i 2 amb universitats africanes. 

En l’àmbit de la cooperació interuniversitària, els programes de l’Agència Espanyola de 
Cooperació  Internacional  per  al  Desenvolupament  (AECID) s’han vist  interromputs, 
ateses les retallades pressupostàries dedicades a la cooperació al desenvolupament. No 
obstant això, i el fet de no haver-hi hagut convocatòria del PCI 2012, en el marc de la 
convocatòria  del  PCI  2011  s’han  concedit  5  pròrrogues  per  continuar  el 
desenvolupament  dels  projectes  dins  el  curs  acadèmic  2012-13:  2  pròrrogues  de  3 
mesos i 3 de 6 mesos.

En  el  marc  del  programa  EUROWEB,  el  Vicerectorat  d’Internacionalització  i 
Cooperació ha organitzat unes jornades a la UIB, en què representants d’universitats 
europees i  dels països  dels Balcans  que formen part  de la  xarxa EUROWEB s’han 
reunit, amb l’objectiu de fer la selecció d’alumnes i professors que podran fer estades a 
les universitats participants durant el curs acadèmic 2013-14.

D’altra banda, la UIB ha realitzat i rebut diverses visites de delegacions i representants 
d’universitats  d’arreu  del  món  per  establir  i  desenvolupar  projectes  de  cooperació 
interuniversitària.

3. Promoció de la internacionalització

Les activitats dutes a terme per promocionar la internacionalització de la UIB pretenen 
arribar als diferents col·lectius de la UIB. Pel que respecta al col·lectiu d’estudiants, 
amb la convocatòria per a l’oferta de cursos de formació internacional i/o multicultural  
impartits en anglès, curs 2012-13, s’han ofert 5 cursos de 4 ECTS. Aquests cursos s’han 
ofert tant a l’alumnat de la UIB, com a l’alumnat  que rep la UIB dins els diferents 
programes d’intercanvi, com a públic extern. Hi ha hagut un total de 88 matriculats.

En el marc de la convocatòria d’ajuts per a projectes d’internacionalització de facultats i 
escoles  per  a  l’any  2012-13,  el  Vicerectorat  d’Internacionalització  i  Cooperació  ha 
finançat iniciatives de: la Facultat d’Economia i Empresa, per a la implementació del 
Recorregut en Anglès en els estudis del grau d’Economia i d’Administració i Empreses, 
i  per  fomentar  la  mobilitat  dels  estudiants  de la  Facultat  d’Economia  i  Empresa;  la 
Facultat de Turisme, per a la implementació de l’itinerari internacional en anglès en els 
estudis de Turisme;  i l’Escola d’Infermeria i  Fisioteràpia, per a la coordinació de la 
Summer School sobre promoció de la salut.

4. Programes de cooperació educativa internacional

Des del Vicerectorat s’ha impulsat un any més la participació de la institució en les 
convocatòries de programes i projectes de cooperació educativa internacional finançats 
per la UE. Alguns d’aquests programes són: TEMPUS, ERASMUS Mundus  en les 
seves  tres  accions,  Alfa,  Edulink,  els  programes  intensius  (IP)  i  els  programes 
Grundtvig. La informació sobre aquests programes es pot consultar a la secció web UIB 
Punt EU (http://sri.uib.cat/UIBpuntEU/). 

La  UIB  participa  en  qualitat  de  membre  soci  en  tres  programes  TEMPUS,  que  es 
detallen  a  continuació.  Al  llarg  del  curs  2012-13  el  professorat  i  personal 

http://sri.uib.cat/UIBpuntEU/


d’administració  de  la  UIB  encarregat  de  desenvolupar  els  projectes  ha  assistit  i 
participat  activament  en  les  reunions  de  treball  exposant  els  resultats  dels  estudis 
realitzats. 

• TEMPUS:  DEFI  –  Averroès:  Déveloper  l’Employabilité  dans  les  Filières  
d’Ingénierie. Coordinat per la Universitat de Montpeller II. 

• TEMPUS:  EVARECH:  Entrepreneuriat  et  Valorisation  de  la  Recherche. 
Coordinat per la Universitat de Granada. 

• EM Acció  3:  JISER-MED:  Joint  Innovation  & Synergies  in  Education  and 
Research – Mediterranean Region. Coordinat per la Universitat de Barcelona. 



ESTADÍSTIQUES DELS PROGRAMES DE MOBILITAT

A. ALUMNAT

1. Evolució del nombre d’alumnes en programes de mobilitat en el període 2009-13

Alumnat participant en el conjunt de programes de mobilitat
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 Enviats Rebuts Total
2009-10 292 262 554
2010-11 335 276 611
2011-12 337 294 631
2012-13 412 372 784

Enviats Rebuts Total
2009-10 149 147 296
2010-11 189 115 304
2011-12 215 130 345
2012-13 276 161 437



Alum nat participant en e ls program es ERASMUS-Estudis  i ERASMUS-
Pràctiques
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Alum nat participant en e l program a SICUE
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 Enviats Rebuts Total
2009-10 98 32 130
2010-11 95 42 137
2011-12 100 41 141
2012-13 84 62 146



2. Mobilitat de l’alumnat durant el curs 2012-13

2.1. Programes ERASMUS-Estudis i ERASMUS-Pràctiques

2.1.1 Alumnat que envia la UIB 

Països  de  destinació  dels  estudiants 
de la UIB

País Homes Dones Total
Alemanya 26 38 64
Àustria 6 7 13
Bèlgica 7 4 11
Bulgària 0 1 1
Croàcia 1 1 2
Dinamarca 3 0 3
Eslovàquia 3 6 9
Eslovènia 2 0 2
Finlàndia 2 2 4
França 5 24 29
Holanda 7 7 14
Hongria 1 0 1
Irlanda 1 0 1
Itàlia 20 35 55
Polònia 11 9 20
Portugal 0 3 3
Regne Unit 8 9 17
Rep. Txeca 3 1 4
Romania 1 1 2
Suècia 9 10 19
Suïssa 1 1 2
TOTAL 117 159 276

2.1.2 Alumnat que rep la UIB 

Països d’origen dels alumnes rebuts

2.1.3 Distribució dels estudiants enviats i rebuts per centre

País Homes Dones Total
Alemanya 9 40 49
Àustria 2 1 3
Bèlgica 0 2 2
Bulgària 0 4 4
Croàcia 1 0 1
Eslovàquia 2 1 3
França 2 14 16
Grècia 0 4 4
Holanda 2 3 5
Itàlia 17 20 37
Polònia 4 10 14
Portugal 0 1 1
Regne Unit 2 3 5
República Txeca 3 1 4
Romania 0 9 9
Turquia 1 3 4
TOTAL 44 114 161



2.2. Altres programes d’intercanvi i mobilitat internacionals

2.2.1. Alumnat que envia la UIB

Distribució dels alumnes per universitat de destinació i programa

País i universitat Programa Total
Alemanya:

- Universitat Johannes Gutenberg de Magúncia
- Universitat Lliure de Berlín Alumnat visitant 2

Argentina: 
- Universitat Nacional del Litoral
- Universitat Nacional de Córdoba

Beques  Iberoamèrica. 
Santander Universitats 4

Brasil:
- Universitat de São Paulo

Beques  Iberoamèrica. 
Santander Universitats
Convenis bilaterals

3

Colòmbia:
- Universitat de Medellín Alumnat visitant 1

Canadà: 
- Centennial College
- Universitat de Montreal

Convenis bilaterals 4

Costa Rica: 
- Universitat de Costa Rica CINDA 1

Marroc: 
- Universitat Abdelmalek Essaâdi de Tetuan Averroès 1

Mèxic:
- Universitat Autònoma Metropolitana CINDA 2

Perú: 
- Pontifícia Universitat Catòlica de Perú CINDA 2

Enviam Rebem
Centre Homes Dones Total Homes Dones Total
Facultat d’Educació 5 28 33 1 3 4
Facultat de Psicologia 2 12 14 2 5 7
Facultat de Dret 9 8 17 8 7 15
Facultat de Filosofia i Lletres 16 39 55 15 51 66
Facultat d’Economia i Empresa 41 44 85 7 22 29
Facultat de Ciències 5 7 12 2 8 10
Facultat de Turisme 16 17 33 4 18 22
Escola Universitària d’Infermeria  i 
Fisioteràpia 1 1 2   0

Escola Politècnica Superior 19 3 22 5 2 7
Centre d’Educació Superior Alberta 
Giménez 3 0 3   

Escola  Universitària  de  Turisme 
Felipe Moreno     0

Escola  de  Turisme  del  Consell 
Insular d’Eivissa    0 0

Escola  d’Hoteleria  de  les  Illes 
Balears  (Direcció  Hotelera 
Internacional)

   1 0 1

TOTAL 117 159 276 44 114 161



República Dominicana: 
- Universitat Dominicana O & M Convenis bilaterals 1

Rússia:
- Universitat Estatal de Gestió Convenis bilaterals 1

Sèrbia:
- Universitat de Belgrad EUROWEB 1

Taiwan: 
- Universitat Nacional de Chengchi Convenis bilaterals 2

Xina:
- Universitat de Jinan Convenis bilaterals 5

Xile: 
- Universitat Diego Portales Convenis bilaterals 1

Total 31

2.2.2 Alumnat que rep la UIB

Distribució dels alumnes per universitat d’origen i programa

País i universitat Programa Total
Albània:

- Universitat Aleksander Xhuvani d'Elbasan EUROWEB 2

Algèria:
- École Nationale Supérieure Agronomique 

d'Alger
- Universitat Abou Bekr Belkaid de 

Tlemcen
- Universitat d’Orà

Averroès 10

Argentina: 
- Universitat Nacional del Sud
- Universitat Nacional de Córdoba 
- Universitat Nacional de Quilmes

Visitant de postgrau
Convenis bilaterals 3

Brasil:
- Universitat Federal de Goiás
- Universitat Metodista de Piracicaba
- Instituto Federal de Educaçao, Ciência e 

Tecnologia de Paraíba
- Instituto Federal do Piauí
- Universitat Federal de Rio Grande 
- Universitat de São Paulo
- Universitat Estatal de Londrina
- Universitat Estatal de Campinas
- Universitat Federal d’Itajubá
- Universitat Estatal de Paraíba
- Universitat Estatal de Passo Fundo 
- Universitat Estatal de Ponta Grossa
- Universitat Federal d’Ouro Preto 
- Universitat Federal de Paraná
- Universitat Federal de São Carlos 
- Universitat Federal de Viçosa 
- Universitat Federal Rural de Rio de 

Janeiro 
- Centre Universitari Feevale

Beques  Iberoamèrica. 
Santander Universitats
Visitant de postgrau
Ciència sense Fronteres 
CINDA
Convenis bilaterals

25



Canadà: 
- Universitat de Quebec a Montreal Convenis bilaterals 3

Colòmbia:
- Universitat dels Andes CINDA 4

Espanya:
- Universitat de Cadis Visitant de postgrau 1

EUA: 
- Universitat de Wisconsin a Stout
- Universitat Internacional A & M de Texas

Convenis bilaterals 
ISEP 3

Haití: 
- Universitat Estatal d’Haití Conveni específic 1

Itàlia: 
- Universitat de Gènova CINDA 1

Marroc: 
—  Universitat Abdelmalek Essaâdi de Tetuan
—  Universitat Mohammed V-Agdal de Rabat

Averroès 4

Mèxic:
- Benemèrita Universitat Autònoma de 

Puebla
- Universitat Autònoma de Querétaro
- Universitat Autònoma Metropolitana
- Instituto Tecnológico de Monterrey 
- Universitat de Colima 
- Universitat TecMilenio
- Universitat de Monterrey

Visitant de postgrau 
Alumnat visitant
CINDA
Convenis bilaterals 

7

Perú: 
- Pontifícia Universitat Catòlica de Perú CINDA 4

República de Macedònia:
- Universitat Sants Ciril i Metodi de Skopje EUROWEB 1

Rússia:
- Universitat Russa de l’Amistat dels 

Pobles 
- Universitat Estatal de Gestió

Convenis bilaterals 15

Sèrbia:
- Universitat de Belgrad
- Universitat de Novi Sad
- Universitat de Niš

EUROWEB 7

Tailàndia:
- Universitat Chulalongkorn
- Universitat de Mahidol 

Visitant de postgrau 2

Taiwan: 
- Universitat Nacional de Chengchi Convenis bilaterals 1

Tunísia:
- Universitat de La Manouba
- Universitat de Susa

Averroès 2

Veneçuela: 
- Universitat Nacional Lisandro Alvarado Convenis bilaterals 1 

Xile:
- Universitat de Tarapacá

Beques  Iberoamèrica. 
Santander Universitats 1

Xina: 
- Universitat de Jinan Convenis bilaterals  10

Total 109

2.3. Programa SICUE-Sèneca



2.3.1 Alumnat que envia la UIB

Distribució dels alumnes per universitat de destinació

Universitat Total
EHU - Universitat del País Basc  1
Universitat Autònoma de Barcelona 6
Universitat Autònoma de Barcelona - Manresa 1
Universitat Autònoma de Madrid 6
Universitat Catòlica de València - Sant Vicent Màrtir 1
Universitat Complutense de Madrid 11
Universitat d’Alacant 1
Universitat de Barcelona 14
Universitat de Cadis 5
Universitat de Còrdova 2
Universitat de Granada 11
Universitat de La Laguna 2
Universitat de Lleó 1
Universitat de Múrcia 1
Universitat de Salamanca 11
Universitat de Santiago 1
Universitat de Vigo 1
Universitat Jaume I 1
Universitat Pablo de Olavide 1
Universitat Politècnica de València 2
Universitat Pública de Navarra 1
Universitat Rey Juan Carlos 1
Universitat Rovira i Virgili 1
UPC - Facultat d’Informàtica de Barcelona 1
TOTAL 84



2.3.2 Alumnat que rep la UIB 

Distribució dels alumnes per universitat d’origen

Universitat Total
EHU, Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de Sant Sebastià (Guipúscoa) 2
Universitat Autònoma de Barcelona 6
Universitat Autònoma de Barcelona - Manresa 2
Universitat d’Alacant 1
Universitat de Barcelona 2
Universitat de Castella-la Manxa 1
Universitat de Còrdova - ETEA 1
Universitat de Girona 4
Universitat de Granada 2
Universitat de Lleida 4
Universitat de Múrcia 2
Universitat de Salamanca 5
Universitat de Saragossa - campus de Saragossa 2
Universitat de Sevilla 3
Universitat de València - Estudi General 10
Universitat de Valladolid 3
Universitat de Vigo 3
Universitat d’Oviedo 2
Universitat Jaume I 3
Universitat Pablo de Olavide 3
Universitat Rovira i Virgili 1
TOTAL 62

2.3.3 Distribució dels estudiants enviats i rebuts per centre i beques Sèneca obtingudes

Rebem Enviam

Centre Homes Dones Total
Total 
amb 

Sèneca
Homes Dones Total

Total 
amb 

Sèneca
Facultat d’Educació 3 18 21 13 1 23 24 5
Facultat de Psicologia 0 5 5 1 4 5 9 5
Facultat de Dret 1 1 2 1 5 6 3
Facultat de Filosofia i Lletres 8 14 22 7 7 10 17 7
Facultat  de  Ciències 
Econòmiques i Empresarials 0 1 1  6 2 8 3

Facultat de Ciències 2 2 4 2 4 4 8 5
Facultat de Turisme 1 0 1 1    
Escola Universitària d’Infermeria 
i Fisioteràpia 1 3 4 1 1 7 8 2

Escola Politècnica Superior 1 1 2 1 2 2 4 3
Total 17 45 62 26 26 58 84 33

B.  PERSONAL  DOCENT  I  INVESTIGADOR  I  PERSONAL 
D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

Distribució del PDI i PAS enviat i rebut per país de destinació i origen i per programa 

País de destinació Programa Enviat Rebut Total
Àustria ERASMUS-Docència 1 — 1



Alemanya ERASMUS-Docència 4 — 4

Argentina
Ajuts  relacionats  amb  convenis 
(PDI)
Convocatòria Vicerectorat (PAS)

1 1 2

Bèlgica ERASMUS-Formació (PDI)
ERASMUS-Docència 2 — 2

Brasil Ajuts  relacionats  amb  convenis 
(PDI) 2 — 2

Dinamarca ERASMUS-Formació (PDI)
ERASMUS-Docència 2 — 2

Eslovàquia ERASMUS-Docència 1 1
França ERASMUS-Docència 5 5
Grècia ERASMUS-Docència 1 1
Irlanda ERASMUS-Docència 1 — 1
Itàlia ERASMUS-Docència 6 — 6

Marroc
Averroès (PDI)
Ajuts  relacionats  amb  convenis 
(PDI)

1 1 2

Països Baixos ERASMUS-Formació (PDI) 1 1

Polònia ERASMUS-Formació (PAS)
ERASMUS-Docència 3 — 3

Portugal ERASMUS-Docència 4 — 4
Regne Unit ERASMUS-Docència 2 — 2
Sèrbia EUROWEB — 1 1

Suècia ERASMUS-Formació (PAS)
ERASMUS-Docència 2 — 2

Tunísia Averroès (PDI)
Averroès (PAS) 1 1 2

Uruguai Ajuts  relacionats  amb  convenis 
(PDI) 1 — 1

Xina Ajuts  relacionats  amb  convenis 
(PDI) 2 — 2

TOTAL 43 4 47

C. PROGRAMES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL 

Programes amb l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament (AECID)

Programa AECID Departament Tipus de projecte Universitats contrapart

PCI-Iberoamèrica
(prorrogat)

Pedagogia Aplicada i Psicologia 
de l'Educació

A1/035996/11 Universitat  Nacional  de  la 
Patagònia  Austral 
(Argentina)

PCI-Iberoamèrica
(prorrogat)

Ciències de la Terra A1/037107/11 Universitat  de  Cuenca 
(Equador);  Universitat 
Nacional del Sud (Argentina)

PCI-Iberoamèrica
(prorrogat)

Ciències  Matemàtiques  i 
Informàtica

A1/037910/11 Universitat  Nacional  de  La 
Plata (Argentina)

PCI-Iberoamèrica
(prorrogat)

Ciències  Matemàtiques  i 
Informàtica

A2/037538/11 Universitat  d’Orient  i 
Universitat  de  l’Havana 
(Cuba)

PCI-Mediterrani
(prorrogat)

Dret Públic A1/037587/11 Universitat  Mohammed  V-
Soussi (Marroc)





Activitats del Vicerectorat d’Estudiants 

— Organització conjunta amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats 
de les olimpíades i els concursos educatius.

— Coparticipació amb la Caixa de Balears, «Sa Nostra», per a la convocatòria de 
les beques per a ampliació d’estudis a l’estranger.

— Coparticipació amb la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”, 
per a la convocatòria de les beques per a ampliació d’estudis a l’estranger.

— Coparticipació  en  les  beques  Santander  CRUE  CEPYME  (pràctiques  en 
empreses). 

— Manteniment del programa Amics i Amigues de la UIB.

— Jornada de Formació als Centres Universitaris 



Coral Universitat de les Illes Balears i corals filials

Aquest  curs,  el  concert  en  què  totes  les  corals  han  estat  implicades  i  han  cantat 
conjuntament com la família coral que són ha estat el tradicional Concert de Nadal de 
la UIB, celebrat a l’Auditòrium de Palma, que ha estat un homenatge a mossèn Alcover, 
els textos del qual, en la veu de l’escriptor Biel Mesquida, acompanyaren les nadales 
tradicionals, i el pregoner va ser el professor emèrit de la UIB Josep Grimalt.

El primer concert de temporada de la Coral Universitat de les Illes Balears (CUIB) va 
ser dins el cicle de recitals benèfics Serenates a l’Alba, organitzats per l’Associació 
Riera  Ferrari,  a  Manacor,  vessant  solidària  de  la  Coral  que  començà fa  anys  i  que 
enguany  ha  continuat  amb  col·laboracions  amb  Lluc  per  recaptar  doblers  per  a  la 
restauració de la teulada, en el concert  Una teula per Lluc amb M. del Mar Bonet, o 
amb  Projecte  Home.  Oferí  un  concert  molt  emotiu  en  record  del  primer  cantaire 
d’honor,  el  pintor  Josep Coll  Bardolet,  al  Teatre  Principal,  on també actuà dins els 
concerts  de  temporada  de  l’Orquestra  Simfònica  de  Balears,  sota  la  direcció  de 
Fernando Marina.  Ha pogut  acompanyar  també el  cantaire  solista  de  la  coral,  Joan 
Miquel Muñoz, conjuntament amb l’Orquestra del Conservatori Superior de Música de 
les Illes Balears, sota la direcció de Felipe Aguirre. Ha fet la seva aportació a la Festa de 
la  Cultura  organitzada  per  l’Obra  Cultural  Balear,  a  l’Auditori  de  Manacor. 
Conjuntament  amb la  coral  filial  Orfeó  Universitat  de  les  Illes  Balears  va  tenir  la 
meravellosa oportunitat d’interpretar el Via crucis de Franz Liszt a la Seu per Setmana 
Santa. La Coral creu en la formació dels seus cantaires i hi inverteix, de manera que 
ofereix classes de cant individuals i el Taller de Cant. L’agrupació Veus Solistes de la 
Coral UIB n’és una mostra, i ha fet tres concerts amb èxit a Palma i Valldemossa. El 
concert del torrent de Pareis, en la celebració del 50è aniversari, ha permès a la coral 
actuar al costat del grup amic Cap Pela. I a la ciutat francesa de Kemper, al festival 
Semaines  Musicales  de  Quimper,  ha  pogut  oferir  un  programa  religiós  a  cappella 
gràcies a la invitació del director artístic del festival. Lamentablement, la Coral va haver 
de  cantar  al  funeral  institucional  de  la  Rectora  Montserrat  Casas  a  la  Seu,  on  va 
interpretar el Rèquiem de G. Fauré i el tradicional cant Virolai, en honor a la Mare de 
Déu de Montserrat.

Les  corals filials també han col·laborat al llarg de l’any en molts projectes solidaris: 
presó  de  Palma,  Germanetes  dels  Pobres,  Casal  Petit,  Germanes  Oblates,  Amadiba, 
Projecte  Home,  residències  de  gent  gran,  Hospital  Joan  March  i  Hospital  General 
(concerts de Nadal); a part de diferents concerts a Palma i als pobles. Igualment han 
participat  en  diverses  celebracions  religioses  a  Santa  Creu  i  a  s’Esgleieta  (missa 
retransmesa  per  IB3)  o  en  aniversaris  d’institucions  i  empreses  de  Mallorca.  Cal 
destacar la presentació del disc compacte de la Missa de Pau Villalonga (primer mestre 
de  capella  de  la  Catedral  de  Mallorca)  i  la  interpretació  integral  de  l’Officium 
Defunctorum de T. L. de Victoria, ambdues a càrrec de Poema Harmònic; així com 
l’intercanvi que va fer la Coral Infantil Onzetretze de Joventuts Musicals de Palma amb 
el Cor Infantil de Joventuts Unides de la Sénia (Tarragona).

— Concerts celebrats per les corals de la UIB: 40
— Actes acadèmics: 4

—Nombre d’assaigs: 360

 CUIB: 100, Orfeó UIB: 80



 Altres corals (5 cors): 40 cadascuna

—Nombre de cantaires: 446
 Adults: 246

 Juvenils: 40
 Infantils: 160



Universitat Oberta per a Majors (UOM)

La UOM a Mallorca
— Diplomes de la UOM (campus universitari): del 3 d’octubre de 2012 al 18 de juliol 

de 2013
 El Diploma Sènior consta de tres cursos, primer i segon de 160 hores, i tercer de 

180 hores, amb un total de 500 hores lectives.
o Primer curs: 71 alumnes; 51 dones i 20 homes.
o Segon curs: 74 alumnes; 48 dones i 26 homes.
o Tercer curs: 56 alumnes; 31 dones i 25 homes.

TOTAL Diploma Sènior: 201 alumnes; 130 dones (65%) i 71 homes (35%).

 Els  Diplomes  d’especialització  de  la  UOM:  són  diplomes  de  100  hores  de 
durada, de temàtiques diverses.

o Diploma d’Especialització en Salut i Qualitat de Vida: 65 alumnes; 41 dones i 
24 homes.

o Diploma d’Especialització  en  Història  de  l’Art:  50  alumnes;  33  dones  i  17 
homes.

TOTAL  diplomes  d’especialització:  115  alumnes;  74  dones  (64%)  i  41  homes 
(36%).

SUBTOTAL  DE  TOTS  ELS  DIPLOMES:  316  alumnes  + 104  alumnes  de 
seminaris.
TOTAL: 420 alumnes.

— V Universitat Internacional d’Estiu per a Persones Grans
Es va dur a terme del 2 al 8 de setembre de 2012 al campus universitari.
El  nombre  d’alumnes  participants  a  la  V  Universitat  Internacional  d’Estiu  per  a 
Persones Grans va ser de 52 alumnes, amb edats compreses entre 56 i 81 anys.
La procedència dels alumnes és molt variada, els alumnes que hi participaren fan a la 
seva universitat d’origen el programes universitaris per a persones grans del seu país, 
i provenen de les universitats següents:
 Universitat d’Alacant (Espanya).
 Universitat Autònoma de Madrid (Espanya).
 Universitat Autònoma de Barcelona (Espanya).
 Universitat Complutense de Madrid (Espanya).
 Universitat de Berg a Wuppertal (Alemanya).
 Universitat de Bremen (Alemanya).
 Universitat de Lancaster (Anglaterra).
 Universitat de les Illes Balears (Espanya).
 Universitat de Lleida (Espanya)
 Universitat de Sheffield (Anglaterra).
 Sheffield City College (Anglaterra)
 Universitat de Strathclyde - Glasgow (Escòcia).
 Universitat d’Oviedo (Espanya).
 Universitat del País Basc (Espanya).
 Universitat Tècnica de Dortmund (Alemanya).
 Universitat de València (Espanya).



— La UOM als Pobles de Mallorca: del 15 de maig al 13 de juny de 2013.
És un cicle de 4 conferències que es realitzen en diferents pobles de Mallorca, aquest 
curs acadèmic el programa s’ha dut a terme en 16 municipis, amb la incorporació de 
2 municipis nous (Ses Salines i Sóller).
L’assistència màxima al programa ha estat:
 Alcúdia, 52 assistents.
 Andratx, 14 assistents.
 Binissalem, 9 assistents.
 Capdepera, 36 assistents (18 a Capdepera i 18 a Cala Rajada).
 Felanitx, 62 assistents.
 Muro, 47 assistents.
 Pollença, 73 assistents.
 Porreres, 25 assistents.
 Puigpunyent, 28 assistents.
 Sant Joan, 25 assistents.
 Sant Llorenç des Cardassar, 32 assistents.
 Santa Maria del Camí, 40 assistents.
 Ses Salines, 20 assistents.
 Sineu, 32 assistents.
 Sóller: 25 assistents.
 Son Servera, 52 assistents.

TOTAL La UOM als Pobles de Mallorca: 572 assistents

La UOM a Menorca
— Certificat Sènior de la UOM a Menorca 

Alaior, Maó i Ciutadella: del 27 de novembre de 2012 al 25 d’abril de 2013.
És un títol propi de la UIB de 50 hores de durada en cada una d’aquestes localitats.
 Hi  han  participat  un  total  de  123  alumnes,  dels  quals  46  han  assistit  a  les 

activitats a Maó, 41 a Alaior i 36 a Ciutadella.
 El 21% d’assistents han estat homes (24 homes) i el 79% han estat dones (97 

dones).

La UOM a Eivissa 
— Certificat Sènior de la UOM a Eivissa: de l’1 de febrer al 27 de juny de 2013.

És un títol  propi de la UIB de 50 hores de durada que es duu a terme a la Seu 
Universitària d’Eivissa i Formentera.
Hi han participat un total de 46 alumnes; 35 dones (76%) i 11 homes (24%).

— La UOM als Pobles d’Eivissa: del 6 de maig al 27 de juny de 2013.
Programa de 15 hores en diferents municipis d’Eivissa, amb la participació de quatre 
pobles. Els pobles participants han estat:
 Sant Antoni de Portmany, 12 alumnes.
 Santa Eulària des Riu, 24 alumnes.
 Sant Josep de sa Talaia, 27 alumnes.
 Sant  Joan  de  Labritja,  25  alumnes  (aquest  municipi  només  fa  un  cicle  de  3 

conferències)
Hi han participat un total de 88 alumnes, dels quals 68 han estat dones (77%) i 20 
han estat homes (23%)

TOTAL: 134 alumnes, 103 dones (77%) i 31 homes (23%



— La UOM a Formentera: del 25 de maig al 9 de novembre de 2012.
Cicle de 6 conferències que es fan durant l’any.
Participació màxima de 42 alumnes, 19 dones (45%) i 23 homes (55%)
A data  d’avui  hi  ha  un  programa iniciat  i  s’han  realitzat  tres  conferències  i  en 
manquen encara tres més per acabar el programa (a partir de setembre es faran la 
resta de conferències).

— Projecte Europeu Grundtvig: d’agost de 2011 a juliol de 2013
Projecte  NATURE,  la  UIB  com a  institució  coordinadora  amb  els  països  socis, 
Turquia i Polònia.
Els alumnes participants han estat 22 de tots els cursos dels diplomes de la UOM 



Vicerectorat d’Infraestructures i Medi Ambient

El dia 29 d’abril de 2013 varen començar les obres d’execució del nou edifici per al 
Centre  d’Estudis  de  Postgrau,  que  tenen  un  cost  de  4.084.538,90  euros,  finançat 
mitjançant el  programa Innocampus 2010. El lliurament  d’aquest edifici  per part  de 
l’empresa constructora està previst per al desembre de 2013 i la seva construcció ha 
motivat la reorganització d’algunes zones del campus adjacents a l’edifici.

L’altra  obra  major  executada  al  llarg  d’aquest  període,  i  emmarcada  dins  la 
convocatòria  de  Fortalecimiento  2010  del  programa  Campus  d’Excel·lència 
Internacional, en matèria d’accessibilitat universal, ha estat la instal·lació de l’ascensor 
de l’edifici Sa Riera, que ha estat inaugurat a principis del mes de juliol. Aquesta obra, 
que té un cost de 197.194,924 euros, facilitarà l’accés a l’edifici de les persones que 
tinguin  algun  problema  de  mobilitat,  i  farà  l’edifici  més  proper  a  la  comunitat 
universitària.

En  relació  amb  les  35  obres  menors  realitzades,  aquest  vicerectorat  ha  tractat  de 
prioritzar les despeses dirigides a millorar les condicions d’habitabilitat i seguretat als 
espais de la Universitat: actualitzacions i millores en despatxos, formació de 3 noves 
aules a l’edifici de la Comandància d’Eivissa, i s’han fet reformes per a la creació de 2 
nous  despatxos  al  campus,  10  actuacions  de  millora  o  reposició  d’equips  de 
climatització en aules i despatxos i 3 actuacions relacionades amb seguretat.  A més a 
més, el Servei de Manteniment ha portat a terme 10.949 actuacions entre preventives i 
correctives.

Pel que fa a les reserves internes d’espais, s’han obert 479 expedients. Els expedients de 
reserves d’espais realitzades per entitats externes a la UIB han estat 86, i de les reserves 
se  n’han  dut  a  terme  56,  cosa  que  ha  representat  una  facturació  per  a  la  UIB de 
37.066,61 euros.



Centre de Tecnologies de la Informació (CTI@UIB)

L’any acadèmic 2012-13 s’han realitzat accions per impulsar l’Administració electrònica 
a la UIB: ampliació dels tràmits electrònics disponibles per a la comunitat universitària, 
creació de la seu electrònica i de l’oficina de registre de certificats d'empleat públic.  A 
més,  s’han  analitzat diferents  eines  d'Administració  electrònica  com  ara  portafirmes, 
plataformes  d'administració,  eines  de  firma  electrònica,  registre  electrònic,  gestors 
documentals...

Respecte a la cartera de projectes TIC, s’han finalitzat els projectes aprovats pel Consell 
de Direcció per a l’any 2012 i s’estan desenvolupant els aprovats per a l’any 2013.
 
Actuacions realitzades per posar en producció nous serveis i millorar els actuals:

Infraestructures
— S'ha dissenyat, se n’han establert les prescripcions tècniques i s’ha seleccionat un nou 

clúster de computació HPC per a càlcul científic del personal R+D+I de la Universitat 
de les Illes Balears.

— S'ha fet l'estudi, avaluació i desplegament d’una arquitectura de bases de dades d'alta 
disponibilitat per al servei de teleeducació.

— Ha quedat implementat un nou sistema de monitorització per a la nova infraestructura 
de sistemes.

— S'ha desenvolupat un entorn de control, avaluació d’impacte i depuració de canvis per 
als serveis TIC corporatius.

— S'ha  implantat  una  nova  arquitectura  del  programari  de  base  dels  servidors 
d’aplicacions, per millorar la disponibilitat de les aplicacions corporatives.

— S'ha  fet  feina  en  la  consolidació  d'un  sistema  d’accés  unificat  a  les  aplicacions 
corporatives.

— S'ha implantat un pilot de servei en nigul (cloud) per a dispositius mòbils.
— Implantació  de  tallafocs  interns  per  a  la  millora  de  la  seguretat  de  la  xarxa  de 

comunicacions de dades de la Universitat.
— Millora del CPD principal de la Universitat
— Redacció del plec de prescripcions tècniques del concurs públic per a l’actualizació 

de la infraestructura Wi-Fi de la xarxa de dades de R+D+I de la Universitat de les 
Illes Balears.

— Projecte pilot amb diferents fabricants de solucions Wi-Fi per a la futura xarxa sense 
fils de la Universitat.

— Actualització  de  l’electrònica  de  xarxa  d’accés  cablada  dels  edificis  del  campus 
Guillem Cifre de Colonya, Son Lledó, Aulari i Ramon Llull.

— Millora  de  la  sala  de  comunicacions  principal  de  la  Seu  universitària  d’Eivissa  i 
Formentera.

Programari d’aplicacions
— S'ha revisat l'extracte i el certificat acadèmic.
— S'ha desenvolupat una eina per poder registrar les dades del POA i COA.
— S'ha adaptat el programa de gestió acadèmica per poder donar suport als doctorats 

regits pel RD 99/2011.
— S'ha realitzat l'actualització de la plataforma de teleeducació (Moodle) a la versió 2.



— S'ha realitzat una adaptació al mòdul d'actes per gestionar una acta única amb dos 
períodes d'avaluació. També s'ha incorporat el títol del Treball de Fi de Grau o Màster 
a l'acta acadèmica.

— Com  cada  any,  s'han  adaptat  els  programes  informàtics  a  les  noves  normatives 
(essencialment modificació del Reglament acadèmic, decret de preus i normativa de 
beques generals).

— S'ha introduït a l'expedient acadèmic el reconeixement de la competència en llengua 
estrangera.

— S'ha adaptat tota la gestió de títols per poder emetre títols de grau i postgrau.
— S'han introduït algunes millores en la gestió de les comunicacions de resolucions de 

reconeixements de crèdits.
— S'ha automatitzat la gestió de l'anul·lació de matrícules per impagament.

Esdeveniments: http://www.cti.uib.es/Servei/Esdeveniments
Ponències i articles: http://www.cti.uib.es/Servei/Miscellania/Ponencies
Formació: http://www.cti.uib.es/Servei/Formacio/
Indicadors: http://www.cti.uib.es/Servei/Indicadors/
Projectes TIC: http://www.cti.uib.es/Servei/ProjectesTIC/

http://www.cti.uib.es/Servei/ProjectesTIC/
http://www.cti.uib.es/Servei/Indicadors/
http://www.cti.uib.es/Servei/Formacio/
http://www.cti.uib.es/Servei/Miscellania/Ponencies
http://www.cti.uib.es/Servei/Esdeveniments


Edicions UIB

Edicions  UIB,  al  llarg  d'aquest  curs  2012-2013,  i  en  el  marc  de  la  seva  finalitat 
institucional, que és la producció,  la gestió,  la difusió i la promoció de les edicions 
generades per la institució universitària, ha publicat llibres i ha participat en les diverses 
accions, tant de promoció institucional com de les obres editades, que a continuació es 
detallen: 

Assistència a fires nacionals i internacionals
1. Fira de Madrid
2. Fira del llibre de Palma i Setmana del llibre en català (amb producció, sense tendal)
3. Fira de Francfort
4. Fira de Guadalajara (Mèxic)

Presentacions 
S’han fet sis presentacions de llibres

Edició de revistes 
1. Educació i Història 20
2. Educació i Història 21
3. Revista Taula 44. Quaderns de pensament
4. Revista de psicología del deporte 21.2
5. Revista de psicología del deporte 22.1
6. Revista educació i cultura 23

Edició de revistes electròniques
1. Enginy
2. Revista de Psicología del Deporte
3. Insularis Geographia (en procés)
4. Materialidades. Perspectivas actuales en cultura material (en procés)
5. Taula (en procés)

Edició de llibres 
1. Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques.
2. Robert Graves and the Mediterranean.
3. Estudis Teatrals.
4. Vicenç Albertí i el teatre entre la il·lustració i el romanticisme Vol. II.
5. Estadística aplicada con R 6. Prácticas de diseño factorial mixto.
6. Estadística aplicada con R 5 Prácticas de diseño factorial intra.
7. Cultura popular i  identitat  local en la configuració de les veus subalternes de la 

pagesia. La tradició dels arguments a  Artà entre 1846 i 1952.
8. Estadística aplicada con R 4. Prácticas de diseños de bloqueo.
9. Instalaciones de telecomunicaciones.
10. La cronica de Leodegundo. Vol.1 El cantar de Liuva [711-772 D.C.].
11. El dibujo en expresión gráfica 4.0 libro de prácticas autónomas.
12. El dibujo en expresión gráfica 4.0.
13. Contexto y estructura de los servicios sociales.
14. Estadística aplicada con R 3. Prácticas de diseño factorial entre.
15. Apuntes de derecho de sociedades.
16. Vicenç Albertí i el teatre entre la il·lustració i el romanticisme Vol. I.



17. Informática gráfica.
18. Under Construccion: Literatures digitals i aproximacions teòriques.
19. Santi Taura, Cuiner.
20. Hola Eivissa.
21. Nadie.
22. Contarelles d’En Jordi des Recó Vol. I.
23. Contarelles d’En Jordi des Recó, Vol. 2.
24. Estadística aplicada con R 2. Prácticas de análisis de la variancia.
25. Los Turistores Kunas. Antropología del turismo étnico en Panamá.
26. Research in the field of teaching english as a foreign language.
27. Ramon Llull i el lul·lisme: pensament i llenguatge.
28. El enfrentamiento entre lo global y lo local en la comunidad mestiza de San Andrés 

Cholula. México.
29. Lírica i deslírica. Anàlisis i propostes de la poesia d’experimentació.
30. Una  introducción  al  modelado  matemático  en  economía  y  administración  de 

empresas.
31. Escriptures còmplices. La petja intertextual en l’obra novel·lística dels autors de la 

generació dels 70 a Mallorca.
32. ActivaR. Introducció A R.
33. Lecciones de derecho procesal civil I. El proceso de declaración.
34. Teoria de la computació.
35. Lecciones  de  derecho  procesal  civil  II.  El  proceso  de  ejecución  las  medidas 

cautelares
36. Voces desde los márgenes. Mujeres inmigrantes, violencia y ciudadanía en Mallorca 

– España.

Import de les vendes dels llibres
L’import total de les vendes 2011-2012 és de 53.785,97 Euros
L’import total de les vendes 2012-2013 és de 67.060,67 Euros



Servei d’Activitats Culturals (SAC)

PROGRAMA As.
1. CULTURA A LA UNIVERSITAT 3.477
ARTS I ESPECTACLES 2.504

Dinamització al campus 205
FilmUIB 294
Cinema i actualitat 377
Cinema d'Autor 745
Òpera Oberta 108
XV  Festival  de  Poesia  de  la 

Mediterrània 325
L'alegria que passa (teatre) 180
Exposicions 270

CULTURA A L'ABAST 813
Mirada Filosòfica a la Crisi 38
Antoni Maria Alcover: el diccionari 64
Trobar el Mot 113
Seminari de Filosofia 20
Setmana de la Cultura Portuguesa 95
Figures Bíbliques 159
Pensament, Cultura i Acció 58
Super Hanc Petram 133
M. Villangómez (Eivissa) 133

2. UE 2012 REACCIONS. Reciclatge i 
reutilització  de  materials  de  ciència  i 
pensament 154
Altres cursos d'estiu 54
3. CURSOS DE NIVELL 0 235
4. FORMACIÓ (1r i 2n quadrimestre) 694

Activitat complementària 451
Tallers professionalitzants 136
Altres 71
Forma't en anglès (matrícula externa) 10
Menorca:  formació  ambiental  per  a 

guies turístics del camí de Cavalls 26
5. PARTICIPACIÓ. Concursos 45
6. LA BONA VIDA 115
  
Nombre d'activitats 2012-13 116
Estiu 2012 7
Formació 38
Cultura 71
Nombre d'assistents 2012-13  



Formació 1.137
Cultura 3.637





Servei de Biblioteca i Documentació

Estructura 
— Direcció del Servei:

• Director del Servei

• Equip de direcció
— Divisions: 

• Unitats centrals 

• Biblioteques de centre 

Unitats centrals 
a) Unitat de catalogació i processament tècnic 
És responsable del processament tècnic dels fons bibliogràfics i documentals de la 
UIB i de la distribució posterior dels materials processats a les biblioteques de la 
UIB. 
La funció principal d'aquesta unitat és la catalogació i la classificació de tots els fons 
de  la  UIB,  amb independència  del  suport  de  la  documentació  i  de  la  modalitat 
d'adquisició (compra, intercanvi, donatiu). 

b) Unitat de documentació i préstec interbibliotecari 
Té com a funció l'obtenció en préstec de documents no existents en els fons de les 
biblioteques de la UIB i el préstec de documents de la UIB a altres biblioteques amb 
les quals hi ha un règim de reciprocitat, i també possibilitar i controlar l'accés a bases 
de dades documentals, tant remotes com locals. 

c) Unitat de patrimoni bibliogràfic 
Té  la  funció  de  recollir,  inventariar,  organitzar  i  custodiar  tota  la  documentació 
històrica propietat de la UIB i facilitar-ne la consulta i l'accessibilitat, com també la 
reproducció dels fons. 

d) Unitat d’adquisicions i subscripcions 
Té la funció de supervisar les adquisicions de material bibliogràfic i les subscripcions 
de  publicacions  periòdiques,  i  controla  el  compliment  de  les  prestacions  dels 
proveïdors, especialment pel que fa a les publicacions en format electrònic. 
És també responsable de l’intercanvi de publicacions.

e) Unitat de digitalització i web 
Té la funció de dur a terme totes les tasques relacionades amb la digitalització de 
documents i la construcció de la Biblioteca Digital Científica de les Illes Balears, 
com també el disseny i manteniment de la pàgina web del Servei. 

Les biblioteques de centre 
Hi ha, actualment, set biblioteques al campus, cadascuna de les quals té el nom propi 
de l'edifici que l'alberga: biblioteca Ramon Llull, biblioteca Mateu Orfila i Rotger, 



biblioteca Anselm Turmeda, biblioteca Guillem Cifre de Colonya, biblioteca Arxiduc 
Lluís Salvador,biblioteca Gaspar Melchor de Jovellanos, biblioteca Son Lledó i una 
biblioteca  en  cada  extensió  de  les  illes  de  Menorca  i  Eivissa  i  Formentera.  Al 
capdavant de cada biblioteca de centre hi ha un cap de biblioteca amb la categoria de 
cap d’unitat. 

A cada biblioteca s'hi vinculen, amb criteris territorials, alguns dels diferents centres, 
departaments, facultats, escoles universitàries, centres de recerca i serveis en què està 
estructurada  la  UIB.  Els  fons  bibliogràfics  i  documentals  adquirits  per  aquestes 
entitats s'adscriuen a alguna de les biblioteques de la UIB.

Estadístiques 2012. Servei de Biblioteca i Documentació UIB  
1. Usuaris  
1.1. Estudiants 19.505   
1.2. Professors 1.222   
1.3. Personal d’administració i serveis               564 
1.4. Usuaris externs registrats            2.394 
2. Hores i dies d'obertura  
2.1. Dies d'obertura anual               270 
2.2. Hores d'obertura setmanal                 63 
3. Locals  
3.1. Punts de servei                 10 
3.2. Superfície (metres quadrats)            5.310 
3.3. Llocs de lectura            1.210 
3.4 Sales de treball en grup ( nombre de llocs)                  93 
4. Equipament  
4.1. PC i terminals de la plantilla                 77 
4.2. PC i terminals d'ús públic               163 
4.3. Lectors i reproductors diversos                 19 
5. Col·leccions i informatització  
5.1. Monografies  
5.1.1. Total de volums informatitzats a 31 de desembre de 2011        486.376 
5.1.2. Ingressades el 2011 15.625   
5.1.2.1. Compra            4.225 
5.1.2.2. Donatiu o intercanvi          10.508 
5.2. Publicacions periòdiques  
5.2.1. Total de títols en paper a 31 de desembre de 2011 5.947   
5.2.2. En curs de recepció 1.803   
5.2.2.1. Compra               989 
5.2.2.2. Donatiu o intercanvi 814   
5.2.3. Revistes electròniques de pagament a les quals es té accés          23.492
5.3. Bases de dades de pagament a les quals es té accés               229 
5.4. Documents catalogats el 2011          16.131 
5.5. Registres bibliogràfics informatitzats  
5.5.1. Volums     1.094.947 
5.5.2. Títols        637.476



6. Serveis  
6.1. Préstecs domiciliaris        259.595 
6.2. Consultes al catàleg     1.383.105 
6.3. Visites a les pàgines web de les biblioteques        802.988 
6.4. Documents descarregats de recursos electrònics     834.696   
7. Préstec interbibliotecari  
7.1. Documents obtinguts d'altres biblioteques            3.166 
7.2. Documents servits a altres biblioteques            1.282 



Servei de Comunicació

El Servei de Comunicació de la UIB assumeix tasques diverses i transversals, encara 
que les funcions principals són gestionar part de la informació interna i especialment la 
comunicació externa, la que s’adreça als mitjans de comunicació. Els tècnics del Servei 
atenen  les  peticions  dels  membres  de  la  comunitat  universitària  per  a  la  difusió 
d’informació,  esdeveniments,  convocatòries  de  mitjans,  suport  en  l’organització 
d’actes... Així mateix, el Servei atén les peticions que diàriament arriben de mitjans de 
comunicació de totes les Illes Balears, nacionals o internacionals, que s’interessen pels 
diferents aspectes relacionats amb la Universitat, o per l’anàlisi i la valoració que fan els 
experts de la UIB entorn de l’actualitat econòmica i social de les Illes Balears.  

L’any acadèmic 2012-13 el Servei de Comunicació ha dut a terme 1.308 accions de 
comunicació, entre notes de premsa, rodes informatives, reportatges, arxius fotogràfics, 
dossiers de premsa per a mitjans de comunicació i per a la web, actes institucionals amb 
presència  de  mitjans  de  comunicació…  El  Servei  ha  gestionat  un  mínim  de  94 
(desembre i gener) i un màxim de 171 (octubre) accions mensuals, les quals tenen un 
impacte important en els mitjans de comunicació, és a dir, es tradueixen en presència de 
la UIB en algún mitjà, escrit o audiovisual, de les Illes Balears i també, encara que en 
menor mesura, nacional.  Només en premsa escrita (únicament podem comptabilitzar 
aquests impactes i no els audiovisuals) hem tingut presència en mitjans 1.938 vegades.  

El Servei de Comunicació continua gestionant el compte de Twitter institucional, amb 
una mitjana de 3 o 4 piulades diàries.  Des del 7 de maig de 2011, en què férem la 
primera entrada a la xarxa social, la UIB té 3.600 seguidors que interactuen amb la UIB. 

Per altra banda, hem continuat la gestió de la pàgina web de divulgació de la recerca, 
amb 444 notícies o reportatges (http://www.uib.cat/recerca/divulgacio/) que expliquen 
la recerca, els premis, les tesis doctorals, els projectes o les publicacions que fan els 
investigadors de la UIB. Aquestes notícies han tingut 340 impactes en mitjans escrits.

Juntament amb el Servei de Recursos Audiovisuals enguany hem dut a terme un nou 
projecte amb el nom de La Universitat respon, a través d’un conveni entre universitats 
de tot l’Estat que suposa la resposta d’investigadors a preguntes normalment simples 
però d’interès general. La UIB n’ha realtizat 10, que juntament amb les que fan les 
altres universitats, s’emeten per Canal UIB (http://canal.uib.cat/).

Des  del  Servei  de  Comunicació  mantenim  també  el  portal  del  projecte  Campus 
d’Excel·lència  Internacional  (www.e-mta.eu),  que  compartim  amb  la  Universitat  de 
Girona, i que s’actualitza cada setmana amb notícies dels àmbits del turisme, l’aigua i la 
sostenibilitat  ambiental.  Amb  el  Campus  d’Excel·lència  som  a  tres  xarxes  socials: 
Twitter, Facebook i Youtube.  Així mateix gestionam la web del projecte Pres-Pirineu 
Mediterrani (www.prespm.eu). 

http://www.prespm.eu/
http://www.e-mta.eu/
http://canal.uib.cat/
http://www.uib.cat/recerca/divulgacio/


Servei d’Informació (SI)

L’àrea d’informació és fonamental en la tasca que desenvolupa el nostre servei, amb 
activitats molt diverses, que van des de la recerca i gestió de la informació a la difusió 
de  la  informació  per  diferents  canals  i  l’atenció  personalitzada.  D’aquest  eix,  cal 
destacar l’atenció personalitzada, perquè la demanda de qualitat d’aquest servei va en 
augment i el grau de satisfacció dels nostres usuaris també és molt elevat. 

Com a novetats d’enguany, destaca l’actualització de l’apartat de preguntes freqüents 
adreçat als membres de la comunitat universitària i als futurs alumnes, que ha comptat 
amb 36.573 visites, de les quals 23.722 eren de visitants únics. També hem modificat 
els enllaços d’interès publicats a la pàgina web, que han tingut 6.186 visites, i 4.703 
visitants únics. 

El SI es troba en un moment de canvi cap a l’atenció 2.0 dels usuaris; per això, aquest 
curs ens hem introduït a les xarxes socials, tant a Facebook com a Twitter. En el cas de 
Facebook, comptam actualment amb 617 seguidors.

També destacam les noves plantilles de correu utilitzades per enviar informació de la 
UIB a  diversos  col·lectius,  amb la  intenció  de  donar  una  imatge  més  corporativa  i 
homogènia.

Moltes de les tasques que duem a terme en aquesta àrea no estan quantificades, per això 
només podem oferir les dades següents:
— Més de 7.000 missatges resposts o gestionats a través d’informacio@uib.cat i uns 

400 comunicats enviats a les llistes de distribució. 
— Esdeveniments  publicats  a  l’agenda:  s’hi  han entrat  1.337 actes,  i  la  informació 

publicada en aquesta agenda fins al mes de juliol s’ha consultat 105.884 vegades, de 
les quals 83.893 eren visitants únics. 

— Actualment no es poden comptabilitzar els anuncis publicats a les diverses borses 
(està previst  que l’any que ve tinguin un comptador),  per això només tenim les 
dades  de  consulta  dels  usuaris  de  la  Borsa  de  la  UIB:  403.269  visitants,  amb 
218.618 visitants únics. 

En aquesta àrea, aquest curs hem continuat fent formació per als tècnics dels centres 
universitaris municipals, de manera que estiguin al dia de les novetats acadèmiques de 
la UIB i per donar una resposta homogènia a l’usuari, tant si s’adreça directament a la 
UIB com si ho fa a través d’aquests centres. 

Dins l’àrea de web:
— Realitzam l’actualització i el manteniment del contingut i l’estructura de la pàgina 

del SI, que ha tingut 20.646 visites, de les quals 14.986 han estat de visitants únics. 
— Ens fem càrrec de l’actualització i el manteniment del contingut i l’estructura del 

web  institucional;  dels  apartats:  Alumnes  (284.397  visites,  i  162.186  visitants 
únics), Futurs alumnes (10.746 visites, i 6.692 visitants únics), bàners Ara interessa, 
Estudis, DIRCOM, FOU, La UIB, Organització, Seus universitàries i Olimpíades 
(13.400 visites, i 7.163 visitants únics). 

— Realitzam també la creació, actualització i el manteniment de 42 pàgines web de 
serveis, departaments, facultats… I hem col·laborat puntualment en 4 pàgines més. 

— Hem col·laborat en la implementació i la publicació de tres números de la revista 

mailto:informacio@uib.cat


Naturalment.

De  les  activitats  realitzades  en  els  sistemes  d’informació  prèvia  a  la  matrícula,  és 
destacable  el  fet  que  el  curs  2012-13  l’àrea  de  promoció  s’ha  separat  del  Servei 
d’Informació i s’ha fet càrrec de part de les activitats d’informació prèvia a la matrícula. 
Així i tot, el SI ha col·laborat en aquestes activitats i, en especial, s’ha fet càrrec dels 
canals de difusió per posar a l’abast dels futurs estudiants la informació i els recursos 
necessaris  perquè  aquests  estudiants  en  potència  disposin  del  material  suficient  per 
poder elegir els estudis universitaris i realitzar la matrícula de la millor manera possible:
— Organització  i  realització  al  mes  de  novembre  de  la  III  Jornada  Formació 

Professional i Universitat: Models de pràctiques en empreses. 
— Gestió de la pàgina web per a futurs estudiants: accés i admissió i estudis de grau 

(tant en català com en castellà).
— Elaboració i gestió de material informatiu adreçat als futurs estudiants. 
— Gestió de diverses llistes de distribució: centres universitaris, orientadors d’educació 

secundària,  informadors  juvenils,  CEPA,  centres  de  joves  de  Palma,  centres 
educatius de les Illes Balears, professors de secundària... 

— Suport  als  futurs  alumnes  en  la  realització  de  tràmits  administratius  necessaris: 
preinscripció, matrícula i sol·licitud de beques. Per al curs 2013-14, presencialment 
ja hem realitzat unes 100 preinscripcions. A més de totes les consultes ateses per 
telèfon i per correu electrònic. 

De l’àrea del programa Amics i Amigues de la UIB, destaca el fet d’haver aconseguit 
arribar a 1.090 membres, dels quals actualment estan actius uns 400 membres i 25 són 
renovacions  anuals.  També  hem  publicat  una  nova  pàgina  web  adreçada  a  aquest 
col·lectiu  i  un  compte  de  Twitter.  Pel  que  fa  a  les  visites  de  la  pàgina  web  vella 
d’AAUIB, han estat 2.167 visites de 1.570 visitants únics. I a la pàgina nova, publicada 
des  del  mes  d’abril,  hem tingut  882  visites  de  463  visitants  únics.  A  més  a  més, 
juntament  amb  el  Consell  Social  està  en  marxa  un  projecte  de  dinamització  del 
programa i la possibilitat de crear una associació.



Servei Lingüístic

El Servei Lingüístic,  dependent del Vicerectorat  de Cultura,  Projecció Social i  Seus 
Universitàries,  en el  marc de la UIB planifica la llengua catalana, en comparteix la 
funció  consultiva,  ofereix  formació  i  aprenentatge  lingüístics,  vetlla  per  la  qualitat 
lingüística  i  proporciona  eines  de  traducció  i  correcció  cientificoinstitucionals. 
Institucionalment, el Servei Lingüístic col·labora de manera activa en la Comissió de 
Llengua de la Xarxa Vives d’Universitats,  amb l’Institut  d’Estudis Catalans,  amb el 
TERMCAT, etc. 

Així,  amb totes  i  cada una  de  les  tasques  que  el  Servei  Lingüístic  assumeix,  dóna 
resposta a les necessitats reals de la població i s’adapta amb rapidesa a la demanda de la 
societat, sempre canviant.

1. Àrea de Pla Lingüístic

El Servei Lingüístic vetlla per l’ús lingüístic en llengua catalana i ofereix formació i 
aprenentatge lingüístics. De fet, els cursos de llengua catalana són l’eix vertebrador pel 
que fa a planificació lingüística de la nostra formació.

 Cursos de llengua catalana
Pel que fa a cursos de llengua catalana, durant el curs acadèmic 2012-13 s’han dut a 
terme el primer semestre un curs de nivell A2, el qual s’ha repetit el segon semestre, 
juntament amb un curs de B1/B2. A la vegada, s’han dut a terme dos cursos de C1 i dos 
cursos de C2, tots quatre d’una durada anual, a més d’un altre curs de C1 el segon 
semestre, aquest inclòs dins el Pla de formació per al personal de la UIB. 

El Servei Lingüístic ha ofert formació específica adreçada al nostre personal docent i 
investigador i d’administració i serveis, la qual s’ha vist incrementada: l’any 2013 hem 
dut a terme dos cursos adreçats al PAS i al PDI: Elaboració de textos científics escrits 
(I) i Tècniques per a la difusió oral de la recerca. 

A més, el Servei Lingüístic de la UIB s’ha acollit  un any més a la convocatòria de 
cursos EILC (ERASMUS Intensive Language Course) gestionats des de la Xarxa Vives 
d’Universitats.  Aquest  curs  2012-13 per  primer  cop n’hem acollit  dues  edicions:  la 
d’estiu (setembre de 2012) i la d’hivern (febrer de 2013).

 Acreditacions en llengua catalana
Tots els cursos de llengua catalana adaptats al MECR inclouen una prova que permet 
obtenir una certificació homologada amb les proves que ofereix el Govern de les Illes 
Balears.

A més, per acabar aquest curs 2012-13, durem a terme proves lliures acreditatives de 
llengua catalana també homologades. Aquestes proves, que abracen els cinc nivells en 
què és possible acreditar-se en català (A2, B1, B2, C1 i C2), tindran lloc al mes de 
setembre.

2. Àrea d’idiomes moderns

— Cursos d’idiomes moderns



Durant el curs 2012-13, el Servei Lingüístic ha ampliat  l’oferta de cursos d’idiomes 
moderns, en concret, d’alemany i d’anglès, que han tingut una resposta espectacular. 
Tots aquests cursos són de 120 hores de durada, compreses durant tot el curs acadèmic.

Pel que fa a alemany, durant el curs acadèmic 2012-13 s’han dut a terme quatre cursos 
de nivell  A1,  un grup més  que el  curs  acadèmic  anterior,  per  donar  cobertura  a  la 
demanda d’alemany bàsic. A la vegada, s’han continuat oferint els nivells A2 i B1 per 
donar continuïtat als alumnes que havien cursat l’A1 l’any anterior.

Quant a l’anglès, s’han dut a terme dos grups d’A2, tres de B1 i dos de B2. Cal destacar 
que els cursos del Servei Lingüístic s’han consolidat com una de les possibles vies per 
obtenir l’acreditació de B2 d’anglès tal com marquen les directrius de Bolonya. A més 
d’aquests cursos reglats, durant aquest any 2012-13 s’han proposat i ofert, amb un èxit 
espectacular, els cursos següents: Communication skills in English (II), Communication  
skills in English (mòdul 1) i Communication skills in English (mòdul 2).

Pel que fa a francès, aquest curs acadèmic s’han dut a terme dos grups d’A1, un curs 
d’A2 i un de B1. A més, però, s’han realitzat dos cursos específics per a alumnes de 
mobilitat: un de nivell A2/2 i un de nivell B1.

Els cursos de portuguès s’organitzen per semestres. D’aquest idioma s’han dut a terme 
un curs de nivell A2 el primer semestre i un de B1 el segon semestre. 

Quant a rus, s’han fet dos grups de nivell A1/1 i dos grups del curs de nivell A1/2. 

A banda dels cursos que s’han fet durant el curs acadèmic, el Servei Lingüístic ha ofert i 
dut  a  terme  cursos  de  llengües  durant  l’estiu.  Al  mes  de  juliol  s’han  fet  un  curs 
d’alemany  A1/1  i  un  curs  de  Communication  skills  in  English:  oral  and  written 
expression (mòdul 1), tots dos cursos de 60 hores de durada. D’entrada, aquests cursos 
s’adreçaven als alumnes de la Facultat de Turisme, encara que posteriorment es varen 
obrir a totes les persones interessades. 

A la vegada, i també durant el mes de juliol, per atendre la gran demanda d’anglès, 
s’han dut a terme fins a quatre cursos d’Oral skills in English, també de 60 hores; també 
s’ha dut a terme un curs d’iniciació a l’occità, aquest darrer amb una durada de 12 
hores. 

A l’últim, i com a oferta d’estiu per al mes de setembre, s’ofereixen quatre cursos més: 
un curs d’alemany A1/2, un curs de francès A1/2, un curs de llengua russa A1/2 i dos 
cursos d’Oral skills in English II. 

 Acreditacions en idiomes moderns 
Com cada any, el Servei Lingüístic ha planificat i oferirà proves lliures d’alemany (A1, 
A2 i B1), d’anglès (A2, B1 i B2) i de francès (A1, A2 i B1), que tindran lloc al mes de 
setembre de 2013.

La nova estrella d’aquest Servei Lingüístic de la UIB, i en referència a donar resposta 
de servei públic, és l’acreditació en línia CERTIUNI-BULATS per a anglès, alemany i 
francès. A  Palma,  durant  el  curs  acadèmic  2012-13  n’hem  dut  a  terme  deu 
convocatòries, les quals s’han realitzat amb una periodicitat mensual. I, com a novetat, a 



la Seu de Menorca se n’han realitzat dues proves: una al mes de maig i una altra al mes 
de juliol.

Atès que aquest sistema en línia permet l’acreditació en anglès, francès i alemany, el 
Servei Lingüístic ha completat l’oferta d’idiomes organitzant unes proves específiques 
en  llengua italiana  i  portuguesa  per  als  alumnes de  mobilitat  amb aquests  requisits 
lingüístics.  En aquest  curs  2012-13 s’han dut  a  terme tres  convocatòries  d’aquestes 
proves,  una  al  novembre  i  les  altres  dues  al  febrer,  d’acord  amb  el  calendari  per 
presentar aquestes certificacions. 

— Cursos de llengües orientals
A  més  d’oferir  formació  de  les  principals  llengües  europees,  el  Servei  Lingüístic 
traspassa l’espai comunitari i ha dut a terme, també, formació de llengües que cada dia 
tenen més rellevància en aquest món sense fronteres. En aquest curs acadèmic 2012-13, 
s’ha dut a terme un curs de nivell A1 de japonès.

— Col·laboracions 
A més de l’oferta pròpia, el Servei Lingüístic es converteix en servei transversal capaç 
de  donar  resposta  a  tota  la  comunitat  universitària.  Atén  les  peticions  de  formació 
d’altres  serveis,  de  facultats  i  de  vicerectorats  oferint  cursos  a  la  carta.  Les 
col·laboracions s’han dut a terme amb el Servei de Recursos Humans, amb el Servei de 
Relacions  Internacionals,  amb  la  Facultat  de  Turisme,  amb  el  Vicerectorat 
d’Internacionalització i Cooperació, i amb el Vicerectorat de Professorat i Postgrau. 

Durant el curs 2012-13, atenent específicament les necessitats dels treballadors de la 
casa, s’ha ofert un curs de nivell C1 de llengua catalana a través del Pla de formació. A 
més a més, també dins el Pla de formació, s’han dut a terme dos cursos complementaris 
de llengua catalana: Tècniques per a la difusió oral de la recerca i Elaboració de textos 
científics escrits (I).

A més de formació en llengua catalana, el Pla ha ofert també dos cursos per facilitar el 
desenvolupament de les habilitats comunicatives en llengua anglesa, un adreçat al PAS 
(bàsic) i l’altre al PDI (segon nivell): Communication skills in English.

Amb el Servei de Relacions Internacionals també s’han establert una sèrie d’acords de 
col·laboració: per una banda, els cursos de llengua catalana bàsics (nivell A2) que s’han 
realitzat  cada semestre  coincidint  amb l’arribada  d’estudiants  d’intercanvi;  per  altra 
banda, al segon semestre, un curs de francès B1 específic per a alumnes que volen optar 
a programes de mobilitat. A més, enguany com a novetat, per facilitar l’acreditació del 
requisit  lingüístic  dels  estudiants  de  la  UIB  que  volen  participar  en  programes 
d’intercanvi, s’han dut a terme les proves de nivell de portuguès i d’italià. 

D’altra banda, el Servei ha dut a terme dos cursos per al Centre d'Estudis de Postgrau 
-  Escola  de Doctorat  de la UIB (CEP-EDUIB):  Communication  skills  in  English, 
mòdul 1 i mòdul 2.

3. Gabinet d’Onomàstica

L’any  acadèmic  2012-13,  el  Gabinet  d’Onomàstica  ha  atès  375  consultes 
antroponímiques i toponímiques, en concret, 263 de toponímia i 112 d’antroponímia. 



Pel que fa a les consultes de toponímia, la majoria han estat sobre la forma correcta 
d’escriure  un  topònim.  D’aquí,  s’ha  derivat  la  tramitació,  en  col·laboració  amb  la 
Comissió Tècnica d’Assessorament Lingüístic del Departament de Filologia Catalana i 
Lingüística  General,  d’11  informes  toponímics.  Quant  a  antroponímia,  durant  l’any 
2013  les  consultes  de  notes  informatives,  sobretot  de  cognoms,  han  augmentat 
notablement, han ascendit a 71.

D’altra banda, el Gabinet d’Onomàstica del Servei Lingüístic, en col·laboració amb el 
Departament  de  Ciències  de  la  Terra  i  el  Departament  de  Filologia  Catalana  i 
Lingüística General, va organitzar la XXVI Jornada d’Antroponímia i Toponímia – VIII 
Seminari de Metodologia en Toponímia i Normalització Lingüística. Aquestes jornades 
es varen dur a terme al mes de maig a la Institució Antoni M. Alcover de Manacor i 
comptaren amb una gran participació d’investigadors d’aquestes temàtiques.

4. Gabinet de Terminologia

El  Gabinet  de  Terminologia  ha atès  aproximadament  400 consultes  puntuals  de  les 
diferents àrees d’especialitat.  De la col·lecció Lèxics Bàsics (LB) ha editat  el  Lèxic  
bàsic  de  didàctica  de  la  llengua  i  de  les  habilitats  lingüístiques:  català-castellà-
francès-anglès, amb 3.445 termes en aquestes llengües. De la col·lecció Terminologies 
Universitàries  (TU)  ha  editat  Fonaments  de  l’Educació  Musical:  Vocal,  Auditiva  i  
Rítmica, amb 490 denominacions en català, castellà i anglès, i Percepció i Atenció, amb 
506 denominacions en aquestes mateixes llengües: català, castellà i anglès. Ha introduït 
més de 3.000 denominacions al Cercaterm, base de dades terminològiques multilingüe 
del TERMCAT. Així mateix, ha participat en el projecte de nomenclatures en anglès 
GINA  de  la  Xarxa  Vives  d’Universitats  i  actualment  participa  en  el  projecte  del 
diccionari  de ciència i  terminologia de l’Institut  d’Estudis Catalans. També continua 
participant en el projecte NEOXOC de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada 
(Universitat Pompeu Fabra) i l’Institut d’Estudis Catalans.

5. Àrea de correcció

L’àrea  de  correcció  s’ha  encarregat,  com sempre,  de  supervisar  lingüísticament  els 
documents que li  han arribat des de qualsevol punt de l’Administració universitària. 
S’ha continuat encarregant d’establir i coordinar criteris de correcció amb les persones i 
els serveis implicats en la tasca, sobretot amb Secretaria General, punt clau per a la 
difusió de la qualitat lingüística administrativa universitària, i el Servei d’Alumnes, per 
als  títols  oficials  que  expedeix  la  UIB,  de  formar  en  correcció  una  alumna 
col·laboradora i de coordinar els col·laboradors externs per a feines llargues si no les ha 
pogudes assumir. 

D’altra banda, ha ampliat i actualitzat el manual d’estil  Per als correctors del Servei  
Lingüístic,  feina  per  a  la  qual  s’ha  comptat  amb  el  punt  de  vista  i  el  suport  de 
l’especialista lingüística de Secretaria General i de l’especialista informàtic del Servei 
Lingüístic. Com dèiem a la Memòria de fa dos anys, notam la minsa producció editorial 
en català d’Edicions UIB; d’altra banda, per la crisi,  lamentam no poder ampliar  la 
biblioteca del Servei i notam que han minvat els encàrrecs de correccions dels diferents 
departaments (segons tarifes), cosa que ens allunya de la llengua de la docència i la 
investigació; i en fi, per motius polítics, lamentam la liquidació de la comissió assessora 
de llengua d’IB3. 



Activitats del Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura

A) GESTIÓ PATRIMONIAL

Béns Inventariats durant el curs 2012-13 

B) GESTIÓ DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA

1. Expedients de contractació tramitats mitjançant procediment obert
1.1. Expedients de subministrament: 3
1.2. Expedients d'obres: 1
1.3. Expedients de serveis: 6

2. Expedients tramitats mitjançant procediment negocia
2.1. Expedients de subministrament: 12
2.2. Expedients d'obres: 1
2.3. Expedients de serveis: 12

RESUM DELS EXPEDIENTS

PROCEDIMENT 
OBERT

PROCEDIMENT
NEGOCIAT

TOTAL
(euros, IVA exclòs)

Nre. Import Nre. Import Nre. Import

OBRES 1 2.740.046,40 1 115.461,96 2 2.855.508,36
SUBMINISTRAMENTS 6 2.532.765,91 12 297.366,66 18 2.830.132,57
SERVEIS 6 2.155.326,87 12 122.008,90 18 2.277.335,77

TOTAL 13 7.428.139,18 25 534.837,52 38 7.962.976,70

Béns Mobles inventariables Total

Mobles 337.061,47 €

Millores béns immobles o millores de terreny 93.307,87 €

Total 430.369,34 €
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C) INFRAESTRUCTURES

Partes de manteniment des del 31 de maig de 2012 fins al 31 de maig de 2013

EDIFICI CORRECTIUS PREVENTIUS TOTALS

ANSELM TURMEDA  I  CTI 699 681 1.380

ARXIDUC LLUÍS SALVADOR 0 0 0

AULARI 97 64 161

BEATRIU DE PINÓS 102 283 385

CAMPUS 307 615 922

CAS JAI 86 164 250

CIENTIFICOTÈCNIC 212 267 479

ESTABULARI 23 226 249

GASPAR M. DE JOVELLANOS 456 754 1.210

GUILLEM CIFRE DE COLONYA 722 670 1.392

GUILLEM COLOM CASASNOVAS 460 387 847

INST. ESPORTIVES 0 0 0

MATEU ORFILA I ROTGER 648 396 1.044

RAMON LLULL 480 445 925

RESIDÈNCIA D'ESTUDIANTS 0 0 0

SA RIERA 216 0 216
SEU UNIVERS. EIVISSA I COMANDÀNCIA 325 22 347

SEU UNIVERS. MENORCA 140 105 245

SON LLEDÓ 333 564 897

 TOTAL 5.306 5.643 10.949
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D) GESTIÓ ECONÒMICA DEL SPCI

QUADRE RESUM DE LES OBRES APROVADES DURANT EL CURS 2012-2013

TIPUS D'OBRA
NÚMERO 
D'OBRES IMPORT

Obres Menors 35 297.598,85

Obres Majors 2 4.559.028,86

EDIFICI NÚM. OBRES 
MENORS

IMPORT OBRES 
MENORS

NÚM. OBRES 
MAJORS

IMPORT OBRES 
MAJORS

IMPORT TOTAL 
OBRES 

Arxiduc Lluís Salvador 1 2.043,81   2.043,81
Aulari Prefabricat 1 9.377,50   9.377,50
Campus UIB 5 19.673,17   19.673,17
Cientificotècnic 1 30.241,06   30.241,06
Centre d'Estudis de 
Postgrau   1 4.375.017,08 4.375.017,08
Eivissa Comandancia 4 48.346,03   48.346,03
Estabulari 2 3.734,54   3.734,54
Guillem Cifre de 
Colonya 1 25.000,00   25.000,00
Guillem Colom 
Casasnovas 1 6.589,02   6.589,02
Mateu Orfila i Rotger 10 61.327,09   61.327,09
Ramon Llull 6 63.922,44   63.922,44
Sa Riera 2 25.969,63 1 184.011,78 209.981,41
Son Lledó 1 1.374,56   1.374,56

TOTAL 35 297.598,85 2 4.559.028,86 4.856.627,71
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DESPESES D'EQUIPAMENT APROVADES DURANT EL CURS 2012-2013

Material Audiovisual Informàtica Mobiliari TOTAL

19.445,03 97.091,76 4.758,67 121.295,46
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Servei de Prevenció 

L’Acord normatiu 4767/1999 va crear a la UIB un servei de prevenció propi amb les 
quatre especialitats que marca la Llei 31/1995, de prevenció de riscs laborals: seguretat 
en el  treball,  per  a  la  prevenció dels  accidents  laborals;  higiene industrial,  per  a  la 
prevenció de les malalties professionals; ergonomia i psicosociologia aplicada, per a la 
prevenció  d’altres  patologies  derivades  del  treball;  i  medicina  del  treball,  per  a  la 
vigilància de la salut i els primers auxilis. 

Els  instruments  essencials  per a  la gestió  de la  prevenció són l’avaluació dels  riscs 
laborals i la planificació de l’activitat preventiva. Per això, amb el visitplau del Comitè 
de Seguretat i Salut, s’han seguit avaluant els riscs de tots els llocs de treball, donant 
preferència al personal a temps complet. Durant l’any acadèmic 2012-13 s’han emès 
140  informes  sobre  treball  davant  ordinador,  s’ha  realitzat  l’avaluació  general  dels 
edificis G. M. de Jovellanos i Guillem Cifre de Colonya i la nova Seu d’Eivissa i s’han 
revisat les avaluacions de les biblioteques dels edificis Mateu Orfila i Rotger i Anselm 
Turmeda, les condicions de seguretat dels magatzems de tots els edificis, els armaris 
d’intervenció  i  les  farmacioles  de  les  consergeries,  a  més  de  controlar  els  nivells 
d’il·luminació i de renou en diverses zones del campus. En el projecte d’intervenció 
ergonòmica  ErgoUIB,  en  col·laboració  amb l’àrea  de  Fisioteràpia,  s’ha  realitzat  un 
estudi sistemàtic amb 83 revisions ergonòmiques i altres actuacions de diferent nivell. 
S’han elaborat 13 informes de certificació de bioseguretat per a projectes de recerca i 
tramitat diverses autoritzacions per manipular organismes genèticament modificats en 
laboratoris, a més de participar en la Comissió de Bioètica i promoure una comissió 
específica de bioseguretat. També s’ha seguit gestionant la retirada de residus químics i 
biològics  i  la  distribució  d’equips  de  protecció  individual  bàsics  per  al  treball  als 
laboratoris (199 bates i 168 ulleres de seguretat). 

Des  del  Servei  de  Prevenció  s’han  promogut  65  hores  de  formació  durant  l’any 
acadèmic  2012-13  sobre  riscs  als  laboratoris  (cursos  in  situ),  seguretat  en  obres  i 
reformes, protocols d’emergència, instal·lacions radioactives, socorrisme laboral, nivell 
bàsic  en  prevenció,  educació  postural...,  amb  prop  de  200  assistents.  També  s’ha 
impartit docència en el màster de Salut Laboral, s’han tutelat les pràctiques d’alumnes 
de Formació Professional i s’han redactat la fitxa d’informació de riscs i autoavaluació 
per al teletreball i les instruccions d’emergència per a persones amb discapacitat. 

La  sinistralitat  de  la  UIB  durant  2012  ha  estat  de  2  accidents  laborals  (43  dies 
d’incapacitat),  5  accidents  in  itinere i  29 incidents.  Durant  l’any acadèmic  2012-13 
s’han  formalitzat  20  informes  d’accident/incident  amb propostes  de  millora  i  s’han 
tramitat  12  comunicacions  de  riscs.  Cal  destacar  l’actualització  del  procediment  de 
coordinació  d’activitats  empresarials  en  matèria  de  prevenció  de  riscs  laborals,  les 
activitats  formatives  per  implantar  el  nou  protocol  i  el  nomenament  de  recursos 
preventius per a la coordinació. S’han realitzat simulacres d’emergència als edificis Son 
Lledó, Anselm Turmeda, Sa Riera, G. M. de Jovellanos i Guillem Cifre de Colonya i a 
la  Seu  d’Eivissa,  s’ha  elaborat  el  Pla  d’autoprotecció  de  l’edifici  dels  Serveis 
Cientificotècnics i instituts universitaris de recerca i s’ha constituït el Gabinet de Crisi 
per atendre emergències generals a la Universitat. 

Quant  a  la  vigilància  de  la  salut  en  relació  amb  el  treball,  s’han  realitzat  237 
reconeixements mèdics específics (75 d’inicials i 162 de periòdics) i 160 vacunacions; 



s’han seguit investigant les absències perllongades per motius de salut, s’ha implantat el 
procediment  d’actuació  en  cas  d’accident  biològic  i  s’ha  conclòs  l’estudi  per  a  la 
protecció del personal hipersensible als animals de laboratori. Així mateix, s’han atès 
2.810  consultes  per  alteracions  del  metabolisme,  patologies  del  sistema  respiratori, 
trastorns  psíquics,  patologies  de  l’aparell  locomotor...,  i  s’han  realitzat  11 
desplaçaments  per  atenció  mèdica  d’urgència.  L’any  acadèmic  2012-13  s’ha  hagut 
d’aplicar  per  primera  vegada  el  pla  d’actuació  en  conflictes  psicosocials  previst  a 
l’Acord executiu 8391/2008. 

Enllaç: 
http://prevencio.uib.cat/

http://prevencio.uib.cat/


Servei de Recursos Audiovisuals

— Produccions i enregistraments
S’han invertit un total de 610 hores en la producció de programes audiovisuals i 716 en 
enregistraments d’actes diversos (gràfic 1).

— Videoconferència 
Control i manteniment de les 26 aules de videoconferència de què disposa la UIB a 
Palma, Menorca i Eivissa.
En total s’han fet 4.878 hores de videoconferència (gràfic 2).

— Comandes i préstec
S’han fet 183 comandes de feina i 80 préstecs de material audiovisual divers (gràfics 3 i 
4).

— Arxiu d’imatges / servidor de vídeo
S’han digitalitzat i catalogat 412 seqüències d’imatges (gràfic 5).
Al  canalUIB (portal  web  de  continguts  audiovisuals  de  la  UIB)  s’han  pujat  561 
programes i s’han fet 8 emissions en directe. 

— Equipament i instal·lacions
S’ha assessorat i participat en la instal·lació d’equipament audiovisual divers (projectors 
multimèdia, equips d’àudio i vídeo) per als edificis Mateu Orfila i Rotger, Ramon Llull, 
Guillem Cifre de Colonya, Gaspar Melchor de Jovellanos i Arxiduc Lluís Salvador. 

S’ha fet  el  projecte,  i  s’ha iniciat  l’execució,  per  dotar de l’equipament  audiovisual 
necessari  els  nous  espais  de  l'edifici  de  la  Comandància  d'Eivissa, i  s’ha  iniciat  el 
trasllat i instal·lació de les aules de videoconferència que restaven a l’antic edifici de la 
Seu d’Eivissa cap a la nova Seu.

— Docència
Accions  formatives  en  mitjans  audiovisuals  que  s’imparteixen  als  membres  de  la 
comunitat universitària que participen en projectes de cooperació que promou la UIB a 
través de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS).

— Convenis
Conveni de col·laboració entre la Universitat d’Alacant, la Universitat Autònoma de 
Barcelona,  la  Universitat  de  Barcelona,  la  Universitat  de  Castella-la  Manxa,  la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universitat de les Illes Balears, la 
Universitat  de Salamanca, la Universitat  de Santiago de Compostel·la, la Universitat 
Politècnica  de  València,  la  Universitat  de  València  i  la  Universitat  de  Vigo  per  al 
desenvolupament de continguts multimèdia compartits.

Compromís  de  col·laboració  entre  l’Oficina  de  Cooperació  al  Desenvolupament  i 
Solidaritat (OCDS) i el Servei de Recursos Audiovisuals (SRAV) per a la producció de 
continguts audiovisuals vinculat als programes de caràcter solidari que la Universitat 
promou. 

http://canal.uib.cat/


— Produccions

 

Produccions i enregistraments (totals) Hores
Produccions audiovisuals 610
Congressos, jornades, conferències… 501
Actes institucionals 215

Total 1.326



Videoconferència

Concepte Hores de videoconferència
Curs acadèmic 3.783,00
Conferència/Visita 334,00
Reunió 196,00
Postgrau/Doctorat/Seminari/Màster/Cur
s 540,00
Exàmens 25,00

Total hores 4.878,00



— Comandes

Tipus de comanda Nombre
Còpies en diferents suports 26
Digitalització i canvi de format 91
Gravació 55
Edició 11

Total 183



— Préstec

Material Nombre
Projectors 8
Megafonia portàtil / Altaveus 46
Micròfons sense fils 12
Pantalles de projecció 4
Càmera de vídeo 10

Total 80



— Digitalització i catalogació

Digitalització i catalogació de produccions i seqüències d'imatges Totals
U-matic 5
Betacam 119
HDV 41
AVC-Intra 247

Total 412



OFICINA DE SUPORT A LA RECERCA (OSR)

L’OSR és  una  oficina  d’interfície  de  suport  a  la  investigació  i  a  la  transferència  dels 
resultats  científics  i  tecnològics  obtinguts  a  la  UIB.  És  missió  de  l’OSR estimular  la 
participació  dels  investigadors  de  la  UIB  i  els  seus  instituts  en  projectes  de  recerca 
europeus, nacionals o autonòmics, i donar-los el suport necessari tant per a la sol·licitud 
com per a la gestió d’aquests. Treballa en coordinació amb l’OTRI-FUEIB per difondre 
l’activitat  científica  que  es  duu  a  terme  a  la  UIB  i  per  fomentar  la  investigació  en 
col·laboració  amb  empreses  i  identificar  els  resultats  de  recerca  que  permetin  una 
transferència de coneixements a la societat.

Per complir els objectius esmentats l’OSR realitza les activitats següents:

— Gestió de reparació i reposició de material científic (Programa de foment de la recerca).
— Gestió d'ajuts per a la realització de congressos a la UIB (Programa de foment de la 

recerca).
— Gestió d'ajuts per concórrer al Programa marc (Programa de foment de la recerca).
— Gestió de bestretes per a projectes (Programa de foment de la recerca).
— Gestió del programa de foment a la participació en projectes d'investigació (Programa 

de foment de la recerca).
— Gestió d’ajuts per a la publicació i difusió de la investigació (Programa de foment de la 

recerca).
— Gestió d'ajuts per a l'assistència a congressos i estades de treball (Programa de foment 

de la recerca).
— Gestió  del  catàleg  d'investigadors  i  grups  de  recerca  (Programa  de  foment  de  la 

recerca). 
— Gestió d'ajuts per a la incorporació de tècnics (Programa de foment de la recerca).
— Gestió del Programa d'ajuts per a la contractació d'investigadors doctors (Programa de 

foment de la recerca).
— Gestió  del  Programa d'estades breus  de joves investigadors convidats  (Programa de 

foment de la recerca).
— Gestió del Programa d'estades breus de professors convidats (Programa de foment de la 

recerca).
— Assessorament  per  a  la  presentació  de  projectes  d’investigació  a  les  convocatòries 

abans esmentades.
— Gestió i seguiment de projectes d'investigació concedits. Justificació científica i suport 

al Servei de Control i Comptabilitat.
— Gestió dels currículums dels investigadors (GREC).
— Gestió de beques de col·laboració.
— Gestió de contractes a càrrec de projectes d’investigació.
— Gestió del Programa Ramón y Cajal.
— Gestió del Programa Juan de la Cierva.
— Gestió del Programa José Castillejo.
— Gestió del Programa Salvador de Madariaga.
— Gestió del Programa de mobilitat postdoctoral.
— Gestió dels programes de tècnics en projectes de R+D i tècnics en infraestructures.
— Elaboració de la memòria d’investigació.



— Organització de la Setmana de la Ciència.
— Construcció, gestió i  suport de la intranet de l’OSR.
— Informació  a  través  de  la  web  o  per  nota  informativa  sobre  convocatòries 

autonòmiques, nacionals o europees de projectes de recerca, beques i altres ajuts a la 
recerca publicades al BOE o al BOIB o al DOUE.

— Informació a  través de la  web o per nota informativa sobre altres convocatòries de 
projectes de recerca, beques i altres ajuts.



Partituroteca i Centre de Documentació Musical 

La  Partituroteca  i  Centre  de  Documentació  Musical  integrada  en  el  Servei  de 
Biblioteca i Documentació de la UIB és un centre de recerca, recepció i difusió de tot 
tipus  de  documentació  musical,  amb especial  deferència  a  la  producció de  les  Illes 
Balears. 

Informatitzat amb dos programes  FileMaker, d'àmbit local, i  Innopac, de gestió de 
biblioteques, el centre té accés, a través d'Internet, a les bases de dades d'informació 
musical de tot el món.

L'espai s'estructura en: 

Enregistraments sonors: música clàssica, popular i moderna de les Balears. Música 
clàssica de totes les èpoques, de tots els països i de més 40 editorials fonogràfiques.
 
Hemeroteca: subscripcions locals, nacionals i internacionals. Buidatge dels principals 
títols.
 
Biblioteca
— Obres de referència: enciclopèdies i diccionaris especialitzats

— Monografies musicals

— Musicologia balear: biografies, estudis, trobades, festivals, congressos, etc.

 
Partituroteca: en procés de reconversió a Innopac i amb especial cura de la producció 
illenca,  del  repertori  coral  i  de la  pedagogia  musical.  Les partitures  s'organitzen en 
música orquestral, lírica, coral, de cambra, de tecla, de banda, repertori infantil i reculls 
diversos.

Fons documental - Compositors de les Illes Balears
Obert a la recepció de nous llegats i en fase de catalogació dels existents:

— Llegat Joan Maria Thomàs (donació feta per la família Thomàs-Sabater), constituït 
per  partitures  editades  i  manuscrites,  publicacions  d'Ediciones  Capella  Clàssica, 
col·leccions  de  les  revistes  Philharmonia  i  Pax  et  Ars,  epistolari  de  Thomàs, 
fotografies  i  diapositives,  programes  de  concerts,  quaderns  d'activitats  diverses 
(sermons, festivals Chopin, etc.).

— Llegat d'Antoni Matheu (donació feta per Bartomeu Matheu), constituït per totes les 
composicions manuscrites de l'autor, biblioteca, partitures (orgue, piano, orquestra), 
exemplars discogràfics i, sobretot, reduccions d'òpera de l'arxiu de Julià Samper.

— Llegat d'Antoni Torrandell (donació feta per Bernat Torrandell), integrat per còpies 
de tota la seva producció i documents biogràfics catalogats pel seu fill.

— Llegat de Bartomeu Oliver (donació feta per Bartomeu Massanet), format per tota 
l'obra editada i manuscrita del compositor, documents personals, etc.

— Llegat  de  Tomàs  Seguí  Payeras  (donació  feta  per  ell  mateix),  integrat  per  una 
col·lecció bibliogràfica musical  i un important arxiu sonor sobre música clàssica 



(uns 3.000 LP, 640 vídeos, 500 cassets i 40 cintes d'enregistraments professionals). 

— Arxiu musical del Parlament de les Illes Balears: provinent de l'antiga biblioteca del 
Círculo Mallorquín,  està  constituït  per música de saló,  òperes,  obres inèdites de 
Miquel Marquès, etc.

— Col·lecció La Nostra Música, amb vint-i-sis títols editats sobre música coral, banda 
de música i repertori infantil.

— Altres donacions (partitures, revistes, bibliografia, discografia): Joan Moll, Anthony 
Bonner, Agustí Aguiló, Joan Company, Família Salleras-Martorell, Fundació ACA, 
Ona Digital,  Blau,  Conselleria de Cultura del Govern Balear, Consell  Insular de 
Mallorca, Consell Insular d'Eivissa i diversos ajuntaments de les Illes.

Al  llarg  de  l’any  acadèmic  2012-13,  a  la  Partituroteca  i  Centre  de  Documentació 
Musical, s’han ampliat amb diverses donacions els fons següents:
— Fons Tomàs Seguí (més de 1.000 noves aportacions)

— Fons Joan Maria Thomàs (donació d’objectes personals)

— Fons Antoni Noguera (recepció, catalogació i buidatge de l’original de Memoria de 
cantos, bailes y tocatas populares de Mallorca) i Honorat Noguera (edició del Vou-
veri vou de 1887, entre d’altres)

— Fons  Joan  Moll  (el  pianista  va  realitzant,  de  manera  gradual,  aportacions  de 
partitures, bibliografia musical i discografia a la Partituroteca)

— Fons Joan Company (aportacions de partitures i bibliografia musical).

La  Partituroteca  està  ubicada  al  tercer  pis  de  l’edifici  Sa  Riera.  Enguany  s’han 
reestructurat els espais ampliant fins a cinc les localitzacions d’arxius i partitures. Els 
espais assignats són: sala de consulta, fonoteca i sala d’assaig, arxiu, magatzem, despatx 
arxius.

Aquest any acadèmic s’han dut a terme les accions següents:
1. S’ha  treballat  amb  el  fons  Bartomeu  Oliver  (202  partitures  manuscrites 

recatalogades i ordenats els seus documents personals). 
2. S’ha  obert,  ordenat  i  inventariat  tot  l’arxiu  Joan  Maria  Thomàs;  s’han  fet  els 

pertinents quadres de classificació i  actualment  està en procés de catalogació en 
línia. 

3. S’estan digitalitzant els documents més valuosos susceptibles de deteriorament.
4. S’està catalogant tota la discografia (es calcula que hi ha un dipòsit d’uns 8.000 

enregistrament sonors i audiovisuals).
5. Participació en el projecte IMAL/ESPANYA. 

En la vessant de biblioteca musical, ha rebut la visita i consulta de més d’un centenar 
d’usuaris,  sobretot  investigadors,  estudiants  de  música,  de  magisteri  musical,  de 
musicologia i d’història de l’art. Actualment hi ha dues investigacions (una tesi i un 
treballs  de  fi  de  màster)  en  marxa  (sobre  Bartomeu Oliver  i  sobre  Joan  Moll).  Es 
realitzen  consultes  des  de la  Península  i  l’estranger,  així  com préstec  i  escaneig  de 
nombrosos documents.

Segons les dades proporcionades per la Unitat de Catalogació i Processament Tècnic del 
SBD, s’han catalogat 160 documents: 3 llibres, 136 enregistraments sonors, 3 partitures 
i 18 articles de revistes.





Serveis Cientificotènics

Incorporació d’equips nous
— Taula de tall per aigua marca Flow model Mach 2.

Participació en activitats docents
— MARTORELL,  G.  Classes  teòriques  i  pràctiques  a  l’assignatura  Tècniques  per  a 

l’Experimentació en Química, inclosa al Màster de Ciència i Tecnologia Química, UIB.
— CIFRE, J. Classe pràctica de les tècniques de calorimetria (DSC, TG i ITC) i microscòpia de 

forces atòmiques (AFM) a la llicenciatura de Biologia. 
— CIFRE, J. Classe pràctica de les tècniques de calorimetria (DSC, TG), microscòpia de forces 

atòmiques (AFM), difracció de raigs X i assaigs mecànics a la llicenciatura de Física.
— CIFRE,  J.  Classe  pràctica  de  les  tècniques  de  difracció  de raigs  X a  la  llicenciatura  de 

Química.
— HIERRO,  F.  Col·laborador  de  classes  pràctiques  del  Màster  de  Química,  del  Màster  de 

Física, del grau de Física, del grau de Química i del grau de Biologia.
— DE FRANCISCO, T. Classes teòriques a l’assignatura Bioètica i Qualitat als Laboratoris de 

Biociències per a alumnes de 4t curs del grau de Bioquímica, UIB.

Seminaris i cursos impartits a la UIB
— MARTORELL, G. Fluorescència. UIB. 
— MARTORELL, G. Ressonància magnètica nuclear. UIB. 
— MARTORELL, G. Espectrometria d’infraroig. UIB. 
— GONZÁLEZ, J. Espectroscòpia d’emissió atòmica (ICP-OES).
— GONZÁLEZ, J. Espectrometria de masses amb plasma acoblat inductivament (ICP-MS).
— GONZÁLEZ, J. Espectroscòpia d’absorció atòmica (FI-MHS i THGA).
— GONZÁLEZ, J. Espectroscòpia UV-visible.
— GONZÁLEZ, J. Cromatografia iònica (CI).

Visites guiades a les instal·lacions dels SCT
S'ha col·laborat amb el programa Demolab i amb el Servei d'Informació en la visita d'alumnes 
d’ESO i de batxillerat.

Convenis i contractes
— Conveni de col·laboració amb el Consell de Mallorca, per dur a terme actuacions previstes al 

Pla de vigilància ambiental de les instal·lacions que preveu el Pla director sectorial per a la 
gestió dels residus urbans de Mallorca.

— Contractes de prestació de serveis amb diverses empreses i administracions.



Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció (SSIGT)

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 són les següents: 

• Activitats de R+D
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 la taula).

• Realització de projectes institucionals 
— 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 (Projecte TIC 68419).

— Disseny i implementació de la «Infraestructura científica de dades espacials de la 
UIB». Amb el suport del fons FEDER (UNBB08-4E-013) «Cluster para la 
Construcción de una Infraestructura Científica de Datos Espaciales». 

— Explotació i anàlisi de l’enquesta de mobilitat de la comunitat universitària al 
campus de la UIB 2012. Projecte realitzat conjuntament amb la doctora Joana 
Maria Seguí Pons (Departament de Ciències de la Terra).

— Creació del Directori CartoSIG per donar accés a la informació geogràfica a la 
comunitat universitària (2013).

• Participació en projectes de R+D 
— CIVITAS. DYNAMO. FP7. UE. Suport al grup de recerca GIMOT. IP: Joana 

Maria Seguí. Departament de Ciències de la Terra.
— «Estructura diaria y 10-minutal de la precipitación y su caracterización sinóptica 

objetiva en el mar Balear (Baleares)». IP: Miquel Grimalt Gelabert. Departament 
de Ciències de la Terra. Pla Nacional de R+D 2012-14.

— «Cambios y continuidades en el hábitat y en la utilización del territorio en época 
de transición desde la Edad Media hasta nuestros días. Análisis del paisaje y 
sociedad». Pla Nacional de R+D+I 2008-10. IP: Jordi Bolós (Universitat de 
Lleida) a través de Jaume Andreu, Departament d’Història de l’Art (UIB).

• Participació en projectes aplicats
— «Creació d’un SIG per a la monitorització de la distribució i avaluació dels riscos 

ambientals del mosquit tigre asiàtic (Aedes albopictus)». 2012; «Desenvolupament 
d’un  programa  integrat,  amb  adequació  i  pressupost  de  l’actuació,  contra 
l’escarabat  de  les  palmeres  (Rhynchophorus  ferrugineus)».  2013.  IP:  M.  Á. 
Miranda (Departament de Biologia, UIB). 

• Activitats formatives
— Edició del curs d’Expert Universitari en SIG (27 ECTS). Títol propi de postgrau 

de la UIB. SSIGT - Departament de Ciències de la Terra. Curs 2013-14.



— Participació en el programa Vine a la UIB 2013 per als alumnes de Geografia.
— Entitat col·laboradora d’acollida d’alumnes (7) en pràctiques externes dels estudis 

de grau de Geografia. Departament de Ciències de la Terra.

Taula: Prestació de serveis

Tipus de servei Nre. 
d’actuacions

Tipus de servei Nre. 
d’actuacions

Creació de bases de dades 
geogràfiques i anàlisi de 
dades i elaboració de 
productes cartogràfics

14 Activitats formatives en 
tecnologies de la 
informació geogràfica

3

Creació i manteniment de 
serveis cartogràfics web i 
visors cartogràfics

9 Desenvolupament de 
projectes de R+D+I 

4

Instal·lació de programari 4 Projectes institucionals 4

Subministrament de dades 
geogràfiques 

8 Sol·licitud de projectes 4

Assessorament en TIG 25 Activitats de difusió i 
transferència científica

4

Lloguer d’equipaments i 
espais

0 Activitats de manteniment i 
gestió

activitat 
contínua

Enllaços:
http://ssigt.uib.es
http://ssigt.uib.es/serveis/IDE/ (IDEcUIB)
http://ssigt.uib.es/serveis/SIG-UIB/ (Projecte SIGUIB)

http://ssigt.uib.es/
http://ssigt.uib.es/serveis/SIG-UIB/
http://ssigt.uib.es/serveis/IDE/


Centre de Documentació en Cooperació al Desenvolupament (CD2)

El Centre de Documentació en Cooperació al Desenvolupament (CD2) va crear-se el 
2006,  fruit  d’un  conveni  de  col·laboració  entre  el  Govern  de  les  Illes  Balears  i  la 
Universitat de les Illes Balears. La inauguració oficial fou el 4 d’abril de 2007. 

L’objectiu general del CD2 és donar suport documental a les institucions, als col·lectius 
i  a  les  persones  que  treballen,  estudien  o  investiguen  entorn  de  la  cooperació  al 
desenvolupament, i  convertir-se en un centre de referència en l’àmbit dels països de 
parla catalana i espanyola.

Per  aconseguir-ho,  durant  el  curs  acadèmic  2012-13  s’han  realitzat  les  activitats 
següents: 

1. Col·lecció impresa
Actualment el  CD2 disposa d’una col·lecció impresa total  de 6.474 exemplars entre 
llibres,  revistes  i  DVD.  El  2012-13  se’n  crearen  626.  
A més, s’han fet 122 comandes, d’acord amb les peticions que arriben per diferents 
canals: correu electrònic, contactes amb PDI, institucions del món de la cooperació, etc. 
Per tal  d’actualitzar  la  col·lecció,  s’han esporgat  139 exemplars.  Així  mateix,  s’han 
incorporat 7 nous títols de revistes al fons.

Pel que fa al préstec domiciliari, aquest ascendeix a 1.410 exemplars. Aquest nombre 
suggereix una consulta estimada de 4.230 exemplars.

Quant  a  l’atenció  a  les  persones  usuàries  del  CD2,  cercam  que  aquesta  sigui 
personalitzada, individual. Procuram cerques acurades i fiables capaces de resoldre les 
demandes. A més, l’atenció pot ser personal i virtual. 

2. Biblioteca digital
Durant el curs 2012-13 s’han descarregat 23.991 documents, que corresponen al 3,87% 
del total de descàrregues de la Biblioteca Digital de les Illes Balears en aquest període.

Actualment trobam 1.225 documents disponibles al repositori, i se n’han recopilat 304 
que es troben pendents de catalogació. 

3. Directori 
Durant el 2012 el directori de persones i entitats s’ha mantingut sense incorporacions. 
Actualment s’ofereix informació sobre 80 projectes de 76 entitats; que es poden cercar 
per 239 temes diferents. 

4. Pàgina web
El web del CD2 ha rebut un total de 8.720 visites, que representen una mitjana de 727 
visites mensuals, s’ha doblat gairebé el total de visites de 2011, que fou de 4.348 (vegeu 
la fig. 2). Pel que fa als visitants únics, aquests representen 1.982 visites anuals (amb 
una mitjana de 165 cada mes). 

També s’han creat 87 notícies noves a la web, difoses a Facebook per a una major 
visibilitat.



5.  Divulgació  del  CD2  en  els  esdeveniments  relacionats  amb  la  cooperació  al 
desenvolupament.
a) Elaboració de 12 bibliografies per a diferents departaments, serveis i organismes de 
la UIB. 
b) Signatura el 12 de juny d’un conveni entre la UIB-CD2 i el Fons Menorquí per a la 
cessió i conservació de fons documental. 
c) Ús del faristol ubicat a l’entrada de la biblioteca del Ramon Llull per visibilitzar 
novetats i destacar bibliografia especialitzada amb motiu de dies internacionals.
d) Quatre sessions de formació d’usuaris, 2012-13, per a diferents estudis de la UIB. 
e)  Xarxes socials.  Aquest  curs s’ha caracteritzat  per  un increment  significatiu  de la 
comunicació  2.0  a  través  del  perfil  (2.337  amistats)  i  la  pàgina  de  Facebook  (205 
seguidors).  
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Enllaços pàgina web 

CD2: http://cd2.uib.es/
Biblioteca digital: http://ibdigital.uib.cat/greenstone/cgi-bin/library.cgi#
Perfil de Facebook: http://www.facebook.com/cd2.info

http://www.facebook.com/cd2.info
http://ibdigital.uib.cat/greenstone/cgi-bin/library.cgi#
http://cd2.uib.es/


Centre d’Estudis i Documentació Contemporània (CEDOC)

A  través  de  la  nostra  web  (http://cedoc.uib.cat),  del  nostre  blog 
(http://blogcedoc.blogspot.com.es) i dels nostres perfils a les xarxes socials de Facebook 
(https://www.facebook.com/pages/Centre-dEstudis-i-Documentació-Contemporània/), 
amb  número  de  registre  F045UIB,  i  de  Twitter  (https://twitter.com/cedocuib),  amb 
número de registre T049UIB, hem donat a conèixer les nostres activitats i també ens 
hem fet ressò d’activitats relacionades amb les ciències humanes i socials 

1. Secció Campus Obert al diari Última Hora

Des del 2 d'octubre de 2012 fins al 25 de juny de 2013, va tornar a publicar-se Campus 
Obert. Es tracta d'una col·laboració entre el CEDOC i el diari  Última Hora iniciada 
l’abril  de 2009, on cada dimarts acostam als lectors  diferents articles amb l'objectiu 
d'aportar una visió de l'actualitat des de la perspectiva de professionals i de tècnics de la 
nostra universitat. També hi tenen cabuda articles amb les darreres recerques fetes a la 
nostra universitat, i explicades pels nostres professionals.

Aquests articles parteixen d’una premissa clara: poder oferir una visió ràpida i amena 
dels  temes científics,  econòmics,  socials,  culturals,  històrics,  etc.,  es tracta  d'articles 
sobre  actualitat  o  darreres  recerques,  amb una  extensió  màxima  de  1.113  caràcters 
(espais inclosos), juntament amb un títol, acompanyats d'una fotografia relacionada amb 
l'article i d'una foto de l'autor o autora. 

La coordinació d'aquesta  publicació és  a  càrrec  de Sebastià  Serra  Busquets,  Antoni 
Vives Reus i Rafel Puigserver Pou.

Aquest curs acadèmic hem editat 108 articles de divulgació científica i de reflexió des 
d’una perspectiva universitària. Podeu accedir a tots els articles a través de la nostra 
pàgina web: <http://cedoc.uib.cat/campus_obert/>.

2. Exposició sobre la protecció i projecció del patrimoni periodístic 

El Grup d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani de la UIB 
i  el  Centre  d’Estudis  i  Documentació  Contemporània,  amb  la  col·laboració  del 
Vicerectorat  de Projecció Universitària i del Centre d'Ensenyament  Superior Alberta 
Giménez (CESAG), organitzà una exposició hemerogràfica.

Des  de  fa  anys,  ambdues  entitats  de  la  UIB  hem  treballat  per  conèixer  amb  més 
profunditat la història de la premsa a les Illes Balears. I així hem contribuït a la difusió 
d’un patrimoni periodístic de primera magnitud, que ha estat preservat i en alguns casos 
digitalitzat. La premsa ha estat una font molt important per a la història contemporània i 
el temps present, i la voluntat és conèixer millor la història de la societat de les Illes 
Balears i la resta de territoris de parla catalana a través de la producció i la recepció de 
continguts periodístics.

Volíem acostar aquest patrimoni desconegut per a molts i difondre la seva importància i 
la seva projecció.

A la vegada hi hagué un cicle de cinema relacionat amb el món periodístic els tres 

https://twitter.com/cedocuib
https://www.facebook.com/pages/Centre-dEstudis-i-Documentaci?-Contempor?nia/
http://blogcedoc.blogspot.com.es/
http://cedoc.uib.cat/


dimarts de novembre en què hi hagué l'exposició, a les 19.30 hores a la sala d’actes de 
Sa Riera.

Es tractava d'activitats gratuïtes i obertes a tothom

Aquesta  exposició,  El  patrimoni  periodístic:  des  del  coneixement  a  la  protecció  i  
projecció, es pogué visitar des del 3 de desembre fins al 9 de gener de 2013 a l'entrada 
de l'edifici Ramon Llull de la UIB.

3. Activitats formatives del CEDOC

El  conjunt  de  sessions  d’història  contemporània  programades  foren  impartides  pels 
investigadors  especialitzats  en  cada  una  de  les  temàtiques  proposades.  Es  tracta  de 
professors  d’Història  Contemporània  de  la  Universitat  o  bé  de  doctors  en  Història, 
mentre que altres són investigadors que es troben immersos en el procés de recerca o 
redacció de la tesi doctoral.

L'objectiu del seminari era donar a conèixer part de les recerques que es duen a terme en 
l'àmbit de la història contemporània en el marc de la UIB, així com realitzar debats, 
proposar  noves  línies  de  recerca,  compartir  experiències  i  posar  en  comú  mètodes 
d'investigació. A més, es va analitzar la bibliografia produïda així com les possibilitats 
de les fonts històriques.

En cada una de les sessions s'abordaren temes específics. Els investigadors exposaren el 
tema, realitzaren una valoració de la bibliografia i les fonts i exposaren els seus treballs 
de recerca, mètodes d’investigació i resultats. Posteriorment es dugué a terme un debat 
obert  en què la  resta  d’assistents  podien fer les  seves  valoracions  i  presentar  noves 
propostes.

Aquest seminari va tenir 53 matriculats. 

4. Celebració del dia del llibre 

Des del  Centre d’Estudis  i  Documentació  Contemporània i  del  Grup d’Estudi  de la 
Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani ens sumàrem a la celebració del 
dia  del  llibre  amb una petita  mostra  de regal.  Fou el  dia  23 d’abril,  a  l’entrada  de 
l’edifici Ramon Llull, entre les 13 i les 15 hores. 

5. Cicle de documentals d’història contemporània de les Illes Balears

6. Seminari Protecció i Projecció del Patrimoni Periodístic: Un estat de la qüestió 

7. Participació en projectes d’investigació i recerca 

Des dels inicis el CEDOC participa en les recerques que elabora el Grup d’Estudi de la 
Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani de la UIB. En aquest sentit, el 
CEDOC participa i col·labora en aquests moments en tres projectes de recerca. 

7.1 Protecció i projecció del patrimoni periodístic de Mallorca



Des del passat mes de desembre de 2012, el CEDOC col·labora amb el Grup d’Estudi 
de la  Cultura,  la  Societat  i  la  Política  al  Món Contemporani  en  el  Departament  de 
Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la UIB, amb la col·laboració del CESAG i 
el Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB, en una acció especial emmarcada en 
la  convocatòria  pública  de  R+D  de  la  Direcció  General  d’Universitats,  Recerca  i 
Transferència del Coneixement del Govern de les Illes Balears amb el títol «Protecció i 
projecció  del  patrimoni  periodístic  de  Mallorca»,  amb  número  de  referència 
AAEE014/2012.

Aquest projecte pretén recuperar part del patrimoni periodístic que s’està perdent. Des 
de la perspectiva de la recerca històrica: 
1) Analitzarem la situació actual de les hemeroteques públiques i privades, així com 
també  dels  arxius  d’imatge  i  so  públics  de  Mallorca,  prestant  atenció  a  l’estat  de 
conservació dels seus materials, l’accessibilitat i la digitalització dels seus fons. 
2) Realitzarem un diccionari obert del periodisme a Mallorca a l’edat contemporània, 
amb referència a premsa, ràdio i televisió i el món digital. 
3) Es tindrà especial cura en la incidència dels professionals del periodisme, empresaris 
i capçaleres.  
4) Realitzarem un seminari amb especialistes com a ponents sobre les hemeroteques i 
les seves funcions actuals.
5) Revisarem i posarem al dia les aportacions respecte a història del periodisme fetes 
fins a l’actualitat. 
6) Creació d’una bibliografia actualitzada sobre periodisme a Mallorca. 
7)  Creació  d’una  web  per  donar  a  conèixer  tota  la  informació  que  generen  les 
investigacions.

L’investigador responsable és el doctor Sebastià Serra Busquets.

El projecte finalitzarà el 15 d’octubre de 2013. 

7.2 Protecció i projecció del patrimoni periodístic de Menorca, Eivissa i Formentera 

El CEDOC també col·labora conjuntament amb altres entitats en aquesta acció especial 
de recerca, amb el títol «Protecció i projecció del patrimoni periodístic de Menorca, 
Eivissa  i  Formentera»,  amb  número  de  referència  AAEE073/2012,  de  la  qual 
l’investigador responsable és el doctor Antoni Marimon Riutort. 

Els objectius d’aquest projecte de recerca són contribuir a la protecció i projecció del 
patrimoni  periodístic  de  Menorca,  d’Eivissa  i  de  Formentera  i  recuperar  part  del 
patrimoni periodístic que s’està perdent. 

Des de la perspectiva de la recerca històrica: 
1)  Analitzarem la  situació  actual  de  les  biblioteques  i  hemeroteques  públiques,  les 
biblioteques i hemeroteques municipals, les hemeroteques i biblioteques del moviment 
associatiu i les biblioteques diocesanes, prestant atenció a l’estat de conservació dels 
seus materials, l’accessibilitat i la digitalització dels seus fons. 
2) Partirem de la posada al dia de les hemeroteques de la Biblioteca Pública de Maó, de 
l’Ateneu de Maó, de la Biblioteca Diocesana de Menorca, de l’Arxiu Històric d’Eivissa, 
de  la  Biblioteca  Diocesana  d’Eivissa  i  Formentera,  dels  ajuntaments  i  els  arxius 
d’imatge i so. Al mateix temps farem una recerca d’altres hemeroteques públiques i 



privades amb l’objectiu de preservar-les i difondre-les.
3) Analitzarem les relacions del món del periodisme entre totes i  cada una les illes 
Balears i Pitiüses. S’aprofundirà en l’espai comunicacional de l’arxipèlag. Així també 
es farà èmfasi en els intercanvis periodístics amb Madrid, Barcelona i València 
4) Realitzarem un diccionari obert del periodisme a Menorca, Eivissa i Formentera a 
l’edat contemporània, amb referència a premsa, ràdio i televisió i el món digital. 
5) Es tindrà especial cura en la incidència dels professionals del periodisme, empresaris 
i capçaleres.  
6) Revisarem i posarem al dia les aportacions sobre la història del periodisme fetes fins 
a l’actualitat. 
7) Elaboració d’una bibliografia totalment actualitzada sobre periodisme a Menorca, a 
Eivissa i a Formentera. 
8) Difusió mitjançant una web de tota la informació que generen les investigacions.  

El projecte començà l’1 d’abril de 2013 i conclou el 30 de setembre de 2013. 

7.3 Turisme cultural a les Illes Balears: anàlisi, diagnòstic i perspectives de futur

En el marc de la convocatòria pública per obtenir un ajut per dur a terme un projecte de 
recerca de la Càtedra Meliá d’Estudis Turístics,  alguns dels membres de l’equip del 
CEDOC han participat en l’elaboració d’aquest projecte de recerca. 

A partir de la realitat del turisme cultural, des del començament del segle XXI es pretén 
presentar un diagnòstic del moment present i unes perspectives de futur a partir de les 
immenses possibilitats del patrimoni natural, històric i artístic de les Illes Balears.

El projecte pretén, en primer lloc, fer balanç de la realitat actual del turisme cultural a 
Mallorca,  Menorca,  Eivissa  i  Formentera,  establint  uns  mecanismes  d’anàlisi 
comparativa  amb  la  resta  del  Mediterrani  nord-occidental.  A  la  vegada,  un  dels 
objectius és interrelacionar aquest turisme cultural amb les altres modalitats turístiques. 



Gabinet Tècnic d’Imatge (GTIM)

L'activitat ha estat centrada principalment en el disseny de cartells i els dissenys que es 
poden  derivar  de  l'activitat  anunciada,  la  majoria  dels  dissenys  de  cartells  venen 
acompanyats de programes de mà (tríptics, díptics i flayers).

— El GTIM ha realitzat tasques d'assessorament i aplicació de la imatge corporativa de 
la Universitat dins la comunitat universitària i a l'exterior.

— cartells: 60

— programes de mà, díptics, tríptics i flyers: 25

— altres dissenys: cobertes de llibre, de revistes, logos, lones, desplegables, camisetes, 
postals, fotografies, carpetes, anuncis en premsa, calendari, coberta de cd, disseny 
bus circular, punts de llibre …: 46



Programa d'orientació i transició a la Universitat (POTU)

El POTU té com a finalitats principals facilitar la incorporació de nous alumnes 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://www.uib.es/alumnes/orientacio/potu/).  Desenvolupa  les  seves 
activitats  amb  la  col·laboració  del  Servei  d’Informació  de  la  UIB  i  l’Oficina  de 
Promoció. Durant el curs 2012-13 ha desenvolupat tota una sèrie d’activitats amb la 
finalitat d’aconseguir els seus objectius. 

La  UIB  amb  tu  (http://lauibambtu.uib.cat),  activitats  d’informació  i  orientació  als 
centres de secundària, amb un nombre aproximat de 20.000 receptors directes (alumnes, 
professorat i pares i mares d’alumnes). Destaquen les conferències de motivació, amb 
un total  de  94  sessions  a  les  Illes  Balears,  per  a  5.844 alumnes  de  CFGS i  1r  de 
batxillerat de 63 centres de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera, i les sessions per 
a pares i mares (626 assistents de 15 centres) a Mallorca. 

Es  manté  el  DEMOLAB de  la  Facultat  de  Ciències,  amb  la  participació  de  2.413 
alumnes,  i  el  DEMOTEC  de  l’Escola  Politècnica  Superior  (390  alumnes).  S’ha 
desenvolupat el Tercer Campus Cientificotècnic d’Estiu, per potenciar l’interès per la 
ciència i la tecnologia en alumnes de 4t d’ESO i 1r de batxillerat (32 alumnes), i s’ha 
convocat l’edició del present curs. 

L’Arqueòdrom (simulació de pràctiques d’arqueologia al campus proposades pel Grup 
de  Recerca  Arqueobalear  de  l’Àrea  de  Prehistòria  del  Departament  de  Ciències 
Històriques i Teoria de les Arts) ha comptat amb la participació de 417 alumnes de 3r i 
4t d’ESO i 1r de batxillerat. 

El programa de divulgació científica, social i cultural ha permès la realització per part 
de professorat de la Universitat de 68 conferències a alumnes de centres de secundària. 

Amb la col·laboració de l’OSR, s’ha mantingut l’activitat  Investiga amb la UIB, de 
difusió de la recerca, per a alumnes de batxillerat; s’han impartit 4 sessions sol·licitades 
pels centres de secundària. 

Durant el present curs s’han reforçat les bases per al desplegament d’activitats diverses 
per a l’enfortiment de la formació professional. Així, s’ha celebrat la III Jornada de 
Formació  Professional  i  Universitat:  Models  de  pràctiques  en  empreses,  a  Palma 
(videoconferència  a  les  seus  de  la  UIB  a  Menorca  i  a  Eivissa),  per  a  la  captació 
d’opinions i la detecció de necessitats dels alumnes en les pràctiques en empreses, amb 
46 assistents (9 de novembre de 2012). 

A  proposta  del  professorat  dels  departaments  de  Física,  Química,  Ciències 
Matemàtiques  i  Informàtica,  i  Biologia  Fonamental  i  Ciències  de  la  Salut,  dins  els 
denominats  POTU  Game,  s’ha  elaborat  un  joc  de  cartes  virtual 
(http://ugivia.uib.es/projectes/potugame/cartas-virtuales/)  on  cada  carta  representa  un 
científic notable en el seu camp. Permet als jugadors un acostament a aquestes branques 
d’estudi, amb la finalitat de difondre aquests estudis.

Cal  assenyalar  que s’està  pendent  de la  renovació de la  comissió mixta Conselleria 
d’Educació, Cultura i Universitats i UIB per a temes de secundària, no operativa des 

http://ugivia.uib.es/projectes/potugame/cartas-virtuales/
http://lauibambtu.uib.cat/
http://www.uib.es/alumnes/orientacio/potu/


d’abril de 2011.  



Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS)

L’Oficina  de  Cooperació  al  Desenvolupament  i  Solidaritat  (OCDS)  es  consolida, 
després de la seva creació el maig de 2005 per acord executiu del Consell de Direcció 
de la UIB, com l’estructura solidària d’aquesta universitat. El compromís adquirit per la 
UIB envers la cooperació universitària al  desenvolupament (CUD),  la tasca feta per 
l’equip de l’OCDS i la participació i implicació cada vegada més gran dels membres de 
la comunitat universitària s’ha traduït durant el curs 2012-13 en el conjunt de programes 
i accions que a continuació es detallen, la major part emmarcats en el conveni signat 
l’11 de juliol  de 2012 entre  el  Govern de  les  Illes  Balears  i  la  UIB en matèria  de 
cooperació al desenvolupament, per un import de 200.000 euros. 

1. Mobilitat d’alumnat de la UIB per fer pràctiques en països empobrits

En el marc de la XIX i la XX convocatòries de beques per a estudiants de la UIB per 
realitzar pràctiques en països empobrits durant el curs 2012-13, es varen concedir divuit 
(18) beques entre l’alumnat dels estudis de Fisioteràpia, Geografia, Infermeria, Mestre, 
Pedagogia i Treball Social, amb estades d’una durada compresa entre 60 i 90 dies a 
Bolívia,  El  Salvador,  Equador,  Ghana,  Nicaragua  o  Perú,  i  a  càrrec  del  conveni 
esmentat entre el Govern de les Illes Balears i la UIB. En el programa un total de 12 
professors/es de la UIB varen tutoritzar l’alumnat en pràctiques, així com queda resumit 
al gràfic següent: 

Beques de pràctiques en països empobrits. Curs 2012-13

Estudis Alumnat Contrapart País

Fisioteràpia 2 Dangme East District Hospital Ghana
Fisioteràpia 1 Universitat Autònoma Nacional de Managua Nicaragua
Geografia 1 Universitat Autònoma Nacional de Managua Nicaragua
Infermeria 3 Universitat Autònoma Juan Misael Saracho Bolívia
Infermeria 2 Universitat Estatal de Bolívar Equador
Mestre 3 Xarxa d’Escoles Alternatives del Perú Perú

Pedagogia 2 Unidad  de  Concertación  y  Cooperación 
Municipalista (UCOM) Nicaragua

Treball Social 4
Fundación Salvadoreña para la Promoción y 
el  Desarrollo  Social  y  Económico 
(FUNSALPRODESE)

El Salvador

TOTAL
6 18 6

Als següents gràfics es mostra el nombre d’alumnes segons els estudis de procedència i 
la modalitat de pràctiques més habituals que són les que corresponen a les pràctiques 
externes:
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2.  Mobilitat  d’alumnat de la  UIB en voluntariat  en cooperació  universitària  al 
desenvolupament

En el marc del programa Estades Solidàries per fer tasques de voluntariat internacional, 
la UIB mitjançant l’OCDS va concedir 5 ajuts a càrrec del conveni entre el Govern de 
les Illes Balears i la UIB, per a estades d’una durada compresa entre 7 i 9 setmanes 
durant l’estiu de 2013 a Perú, Paraguai, Bolívia i Nicaragua, així com queda recollit a la 
taula informativa següent:

Programa Estades Solidàries. Curs 2012-13

Zona/País Entitat a les Illes Balears Contrapart al país de destinació Alumnat

Piura, Perú Alcúdia Solidària
Manitos Creciendo i  Centro de 
Apoyo  al  Niño  y  Adolescente 
Trabajador (CANAT)

2

Asunción, 
Paraguai Ajuda en Acció Ayuda en Acción - Paraguai 1

Sucre, 
Bolívia

Fundació Amazonia de les 
Illes Balears Fundación Amazonia de Sucre 1

San Ramón, 
Nicaragua

Fons Mallorquí de 
Solidaritat i Cooperació

Unidad  de  Concertación  y 
Cooperación  Municipalista 
(UCOM)

1

TOTAL
4 4 4 5

3. Projectes de cooperació universitària al desenvolupament a la UIB

3.1. IX Convocatòria d’ajuts per a projectes de CUD 2012 
La  convocatòria  de  la  UIB,  que  impulsa  l’OCDS,  per  a  projectes  de  CUD  pretén 
facilitar la participació directa i activa dels 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.  Durant el curs 2012-13 s’han executat  els vuit (8) 
projectes finançats en el marc de la IX Convocatòria d’ajuts a càrrec del conveni entre 
el Govern de les Illes Balears i la UIB per un import total de 73.000 euros.

En el marc de la IX Convocatòria d’ajuts per a projectes de CUD hi varen participar 43 
membres de la comunitat universitària entre PDI, PAS i alumnat, 10 contraparts dels 
països  de  destinació  i  5  entitats  col·laboradores,  així  com queda resumit  a  la  taula 
següent: 
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Departament
Ajut concedit Projecte País Contrapart

Biologia

10.000 euros

Impuls a la implementació d’alternatives 
de  desenvolupament  sostenible  en  el 
districte rural de Zongo del municipi de 
La  Paz,  validació  de  l’ús  de  plantes 
autòctones eficients en l’ús de l’aigua.

Bolívia Asociación Boliviana para la 
Investigación y Conservación de 
Ecosistemas Andino-
Amazónicos

Pedagogia Aplicada 
i Psicologia de 
l’Educació

10.500 euros

Accions de desenvolupament comunitari 
per  a  la  societat  de  la  informació  i  el 
coneixement  en  la  comunitat  aimara  de 
l’altiplà bolivià.

Bolívia Unidades Académicas 
Campesinas

Ciències 
Matemàtiques i 
Informàtica

11.000 euros

Detecció  automatitzada  de  reinfestació 
per Triatoma infestans - Fase II.

Paraguai Facultat Politècnica  de la 
Universitat Nacional d’Asunción

Dret Públic

7.000 euros

Planificació  i  ordenació  d’un 
desenvolupament  turístic  sostenible  a  la 
platja Santa Lucía.

Cuba Universitat de Camagüey 
Ignacio Agramonte Loynaz

Ciències de la Terra

10.500 euros

Turisme i transformació d’espais urbans. 
Anàlisi  comparada  i  transferència  de 
coneixement  per  a  diferents  ciutats  de 
Cuba i la República Dominicana.

Cuba i 
República 
Dominicana

Universitat de l’Havana, Cuba; i 
Instituto Tecnológico de Santo 
Domingo, República 
Dominicana

Economia Aplicada

6.000 euros

La  formació  de  formadors  per  a  la 
revaloració  del  patrimoni  cultural  i  la 
seva  gestió  en  el  sector  turístic  del 
Magrib.

Marroc Universitat Abdelmalek Saadi

Infermeria i 
Fisioteràpia

8.000 euros

Formació i assessorament per a la millora 
de  la  qualitat  assistencial,  docent  i  en 
investigació de la Fisioteràpia.

Ghana Dangme East Hospital

Biologia

10.000 euros

Disseny d’un sistema de control integrat 
enfront  dels  mosquits  (Diptera: 
Culicidae) a Praia.

Cap Verd Ministeri de Sanitat de Cap Verd

Sud-amèrica
38%

Centreamèric
a i el Carib

25%
Àfrica
37%

Al gràfic  següent es pot observar l’evolució de les  quanties  concedides fins al  curs 
2012-13: 
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D’igual manera s’ha publicat la X Convocatòria d’ajuts, que va romandre oberta per 
presentar sol·licituds entre el 5 de juny i el 8 de juliol de 2013 i a la qual es presentaren 
un total de 17 sol·licituds.

4. Altres projectes de CUD en xarxa

4.1. Programa de beques Haití de la CRUE
Al llarg del curs 2012-13 l’alumne haitià Remsly Desravines cursà a la UIB el Màster 
Universitari en Ànalisi, Planificació i Gestió en Àrees Litorals, en el marc del projecte 
impulsat  per  la  CRUE perquè els  estudiants  dels  darrers  cursos  i/o  màsters  que no 
haguessin pogut acabar els estudis per manca d’infraestructures i de mitjans, arran del 
terratrèmol  de  gener  de  2010,  ho  poguessin  fer  en  diferents  universitats  de  l’Estat 
espanyol.  La  UIB  becà,  a  càrrec  de  la  partida  que  dedica  a  cooperació  al 
desenvolupament i  solidaritat,  aquest alumne durant la seva estada formativa el curs 
2012-13. 

4.2. Grup 9 d’Universitats (G-9)
La UIB ha participat en la convocatòria conjunta del II premi per a tesis doctorals en 
matèria de cooperació per al desenvolupament, a través de la qual es pretén fomentar i 
premiar la investigació per al desenvolupament realitzada durant el curs acadèmic 2012-
13. 

El Grup 9 d'Universitats (G-9) ha donat el nom de la Rectora de la UIB Montserrat 
Casas a aquesta segona edició del premi per a tesis doctorals en matèria de cooperació 
per al desenvolupament, en record i homenatge a la seva tasca com a presidenta de la 
Comissió  Sectorial  de  Relacions  Internacionals  del  G-9  i  del  Grup  de  Treball  de 
Cooperació al Desenvolupament.

En aquesta edició el premi Montserrat Casas s’ha concedit al senyor Lorenzo Mariano 
Juárez, professor de la Facultat de Teràpia Ocupacional, Logopèdia i Infermeria de la 
Universitat  de Castella-la Manxa, pel seu treball  Nostalgias  del maíz y desnutrición 
contemporánea.  Antropología  del  hambre  en  la  región  Ch’orti’  del  oriente  de  
Guatemala.

5. Educació per al desenvolupament (EpD): accions de formació i sensibilització

5.1. Curs d’Educació per al Desenvolupament per al PDI
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Durant el curs 2012-13 es realitzà per primera vegada un curs de formació sobre EpD en 
el marc del Pla de formació per al PDI de l’Institut de Ciències de l’Educació, d’una 
durada de 4 hores, en el qual participaren un total de 12 professors i professores. 

5.2. Assignatura en anglès 
Durant el segon quadrimestre del curs 2012-13 s’impartí l’assignatura Getting to Know 
the  United  Nations  and  others  International  Organizations,  en  el  marc  de  la 
Convocatòria  per  a  l’oferta  de  cursos  de  formació  internacional  i/o  multicultural 
impartits en anglès, impulsada des del Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació i 
finançada  a  càrrec  de  la  partida  que  la  UIB  destina  a  accions  de  cooperació  al 
desenvolupament i solidaritat. A aquesta assignatura s’hi matricularen 17 persones.

5.3. Cursos monogràfics
Es varen realitzar  2  cursos  de  modalitat  bàsica:  «Curs  monogràfic  sobre  incidència 
política en la cooperació al desenvolupament» i «Curs monogràfic sobre transformació 
ecològica de la cooperació al desenvolupament», de 20 hores de durada cadascun i 2 
crèdits de lliure configuració; a càrrec del conveni entre el Govern de les Illes Balears i 
la UIB en matèria de cooperació al desenvolupament. Aquests cursos foren dirigits per 
2 professors de dos departaments de la UIB; impartits per 5 persones especialistes de 
reconegut prestigi en les diferents temàtiques tractades; i hi varen participar un total de 
55 alumnes. 
  
5.4. Cursos de formació de voluntariat
El curs acadèmic 2012-13 es varen realitzar 4 cursos de formació de voluntariat (de 25 
hores de durada cadascun i 2,5 crèdits de lliure configuració) en els àmbits de la salut, 
l’equitat de gènere i la cooperació al desenvolupament que varen ser impartits per 6 
professors/es de la UIB i 14 persones especialistes d’entitats i ONGD de les Illes, sota la 
direcció de 3 PDI de diferents departaments de la UIB, i amb una participació total de 
127 alumnes. Els cursos de cooperació al desenvolupament es finançaren a càrrec del 
conveni  entre  el  Govern  de  les  Illes  Balears  i  la  UIB en  matèria  de  cooperació  al 
desenvolupament, mentre que la resta es finançaren a càrrec de la partida que la UIB 
destina a cooperació al desenvolupament i solidaritat.

5.5. IX Convocatòria d’ajuts per a accions d’educació per al desenvolupament
La  convocatòria  de  la  UIB  per  a  accions  d’EpD,  impulsada  per  l’OCDS,  pretén 
fomentar l’organització d’accions de formació, sensibilització i difusió en l’àmbit de la 
cooperació  al  desenvolupament  i  la  solidaritat  organitzades  per  membres  de  la 
comunitat universitària. Durant el curs 2012-13 es varen concedir ajuts per un import 
total  de 15.056,52 euros,  a  càrrec de la  partida  que la  UIB destina a  cooperació al 
desenvolupament i solidaritat, per a la realització de 7 accions d’EpD, que varen ser 
executades per 29 membres de la comunitat universitària de 4 departaments diferents i 
una Càtedra, i amb la col·laboració de 3 entitats externes o ONGD de les Illes Balears. 
Les accions finançades varen ser les següents:

Departaments/Òrgan Responsable de 
l’acció

Accions d’EpD

Filosofia i Treball Social - Alumnat- PDI
- III Cicle de Debats Tecnocrítica.org - Seminari  de  Serveis  Socials  i  Polítiques 

Públiques
Pedagogia i Didàctiques Específiques - PDI - III  curs introductori d’educadors i educadores 

per al desenvolupament (EpD)
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- Alumnat - Audiovisual:  C/  Dona.  Ningú  és  més  que 
ningú.

Infermeria i Fisioteràpia - PDI - Exposició  Salut i  cooperació universitària al  
desenvolupament: projectes de cooperació en 
salut  del  Departament  i  de  la  Facultat  
d’Infermeria i Fisioteràpia de la UIB. 

Química - PDI - Cicle Dona Sahrauí.
Càtedra de Violència de Gènere - Alumnat - Jornades:  Subvertint  l’Ordre  de  Gènere: 

Desconstrucció, performativitat i teoria Queer.

Els gràfics següents recullen informació referent a l’evolució de les nou convocatòries 
que  s’han  realitzat  fins  al  moment  i  indiquen  el  nombre  d’accions  finançades,  la 
tipologia i el finançament:
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5.6. 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, realitzà les accions següents:

Tipologia Accions
Exposicions - Exposició La guerra no és joc de nens, Associació Thakhi Runa

- Exposició Ciutat de tots/es, llar d’alguns/es, Metges del Món - Illes Balears 
- Exposició Històries a través de l’aigua, UNICEF - Comitè de les Balears
- Exposició Mapes del món, Agència de Cooperació Internacional de les Illes 

Balears 
Accions de difusió i formatives - Acte de presentació i denúncia del cas Girifna, Amnistia Internacional

- Jornades sobre la Situació dels Drets Humans als Grans Llacs Africans, 
Amnistia Internacional

- III Jornades Universitàries sobre el Sàhara Occidental, Associació d’Amics 
del Poble Sahrauí de les Illes Balears

- II Cicle de Cinema sobre Drets Humans a Amèrica Llatina, Associació Pau 
amb Dignitat

- Presentació del llibre La privatización de los servicios públicos en España, 
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ATTAC-Mallorca

6. Educació per al desenvolupament: voluntariat universitari

6.1. Borsa de Voluntariat Universitari
Durant el curs 2012-13 s’hi varen inscriure 56 persones; d’aquesta manera són 1.253 els 
membres inscrits de la comunitat universitària. 

6.2. Servei de Voluntariat Europeu (SVE)
L’OCDS, com a entitat d’enviament en el marc del programa europeu SVE, informà i 
assessorà  28  persones  al  llarg  del  curs  2012-13  sobre  el  funcionament,  les 
característiques i les possibilitats d’aquest programa. Durant aquest període una alumna 
de la UIB participà durant 10 mesos, compresos entre final de setembre de 2012 i juliol 
de  2013,  a  l’ONG Maison  des  Jeunes  et  de  la  Culture  Jacques  Prevert  de  Tolosa, 
França.

7. Programa UIB Reutilitza
Es varen lliurar un total de 64 ordinadors i material de xarxa, 31 internament a la UIB i 
33 a 4 entitats externes. 

8. Total de visites realitzades per usuaris/àries a la pàgina web de l’OCDS
19.551 visites

Enllaç a la pàgina web de l’OCDS: http//cooperació.uib.cat/
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Oficina de Gestió Ambiental i Sostenibilitat (OGAS)

Al llarg del curs 2012-13 destaquen les següents actuacions de l’OGAS:

— Seguiment de l’Agenda 21 UIB, amb reunions mensuals del Grup Tècnic de Treball. 
Obtenció de dades i redacció de capítols que conformen l’estat actual de la UIB: 
aigua, energia, mobilitat i residus, establint indicadors ambientals.

— Tramitació de la modificació urbanística del campus, coordinació i redacció de la 
documentació ambiental.

— Col·laboració amb les empreses contractades:  anàlisi  de les propostes en matèria 
ambiental  del  nou servei  de  neteja  i  nova proposta  d’accions,  supervisió  de  les 
tasques  realitzades  pel  servei  de  jardineria,  etc.  Estudi  i  aplicació  de  criteris  de 
sostenibilitat i protecció ambiental als plecs de contractació.

— Coordinació amb les empreses públiques de transport EMT i SFM per als canvis 
puntuals en itineraris, horaris i freqüències.

— Residus:  Ampliació  de  conveni  amb EMAYA,  i  col·laboració  per  a  l’estudi  de 
recollida de residus al  campus per fraccions i  al  de reubicació dels contenidors. 
Estudi sobre l’estat i ubicació de les papereres interiors presents en cadascun dels 
edificis  del  campus,  i  exteriors.  Col·laboració  amb  una  empresa  agrícola  en  la 
recollida de botelles d’aigua consumides a la UIB per poder-les reutilitzar. 

— Proposta de qualificació d’arbre singular per a algunes alzines del campus i revisió 
d’aquests  arbres  amb  tècnics  de  la  Conselleria  d’Agricultura,  Medi  Ambient  i 
Territori. Seguiment de l’estat de les palmeres i alzines afectades respectivament per 
les plagues del becut vermell i del banyarriquer.

— Anàlisi de la informació sobre construccions anteriors a l’expropiació del campus.

— Col·laboracions: Hàbits de mobilitat de la comunitat universitària de la Universitat 
de  les  Illes  Balears  2012.  Enquestes  universitàries  de  la  CADEP-CRUE  sobre 
responsabilitat social universitària i mobilitat sostenible i accessibilitat, aportant en 
aquesta darrera fitxes de bones pràctiques. Enquesta sobre residus i serveis de l’INE.

— Participació en la Jornada de Gerència 2012 i en el Pla forestal de les Illes Balears. 

— Assistència d’alguns membres de l’OGAS a diversos cursos de formació ambiental. 

— Augment de la difusió de la informació i participació ambiental entre la comunitat 
universitària  a través de la  pàgina web de l’Oficina i  amb la  incorporació a  les 
xarxes socials. 

Enllaços:
http://ogas.uib.es/
http://www.facebook.com/pages/Oficina-de-Gesti%C3%B3-Ambiental-i-Sostenibilitat-
OGAS-UIB/237204966362556

http://www.facebook.com/pages/Oficina-de-Gesti?-Ambiental-i-Sostenibilitat-OGAS-UIB/237204966362556
http://www.facebook.com/pages/Oficina-de-Gesti?-Ambiental-i-Sostenibilitat-OGAS-UIB/237204966362556
http://ogas.uib.es/


Abreviatures:

OGAS: Oficina de Gestió Ambiental i Sostenibilitat
UIB: Universitat de les Illes Balears
EMAYA: Empresa Municipal d’Aigua i Clavegueram
EMT: Empresa Municipal de Transports
SFM: Serveis Ferroviaris de Mallorca
CADEP-CRUE: Comissió sectorial de la CRUE per a la Qualitat Ambiental, el 
Desenvolupament sostenible i la Prevenció de Riscs a les Universitats
CRUE: Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles
INE: Institut Nacional d’Estadística



Oficina de Promoció

Àrea institucional
• Imatge institucional: assessorament a la comunitat universitària respecte a la marca 

UIB.
• Guia de benvinguda 2012-13: guia en línia per a alumnes novells. De setembre a 

abril ha tingut 6.732 visites.
• Xarxes socials: creació d’un registre d’autoritzacions d’ús de la marca UIB a les 

xarxes socials. En aquests moments hi ha registrades 60 xarxes socials.
• Creació del web de l’Oficina de Promoció: <http://oficinapromocio.uib.cat> i del 

Facebook: <https://www.facebook.com/PromocioUIB>.

Programes i activitats
• La  UIB  amb  tu.  Programa  d'activitats  de  promoció,  informació  i  orientació 

acadèmica adreçat als futurs estudiants de grau: <http://lauibambtu.uib.cat>.
1. Jornades Vine a la UIB:

a. Estudiants  de  segon  de  batxillerat  i  de  CFGS  d’Eivissa  i  Formentera  i  de 
Menorca, els dies 29, 30 i 31 de gener. Participació: 900 estudiants

b. Estudiants  de segon de batxillerat  i  de CFGS de Mallorca,  els  dies 12 i  19 
d’abril. Participació: 4.278 estudiants.

c. Més grans de 25, 40 i 45 anys, el dia 29 d’abril, amb 212 participants (Mallorca, 
Menorca i Eivissa i Formentera).

d. Famílies d'alumnes de segon de batxillerat i CFGS, el dia 14 de maig, amb la 
participació de 120 persones (Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera).

e. Dobles titulacions, el dia 16 de maig, amb la participació de 35 persones. 
2. Universitat: accés des de segon de batxillerat i CFGS. S’han realitzat 66 sessions 

als centres d’educació secundària de Mallorca, amb la participació d’uns 4.900 
alumnes.

3. Els Dimarts a la UIB. Set presentacions de l’oferta d’estudis per branques de 
coneixement. Participació: 1.800 persones (Mallorca, Menorca i Eivissa i 
Formentera).

4. Participació en fires: UNITOUR, YOM i Col·legi Madre Alberta.
5. Gestió de diverses activitats ofertes dins el programa La UIB amb tu: conferències 

de divulgació científica, social i cultural, Investiga amb la UIB, Motivació i 
Orientació.

• Reenganxa’t a la UIB. Programa de difusió institucional intensiu i permanent de tota 
la  informació  que  sigui  d’utilitat  per  als  titulats  universitaris  i  professionals 
interessats per continuar la seva formació.1. Disseny i publicació de la pàgina web del programa: <http://reenganxat.uib.cat>. 

2. Realització de les activitats següents:
a. El teu Present, el teu Futur: Màsters oficials de la UIB. Sis presentacions de 

l'oferta de màsters oficials de la UIB per branques de coneixement. Participació: 
320 persones (Mallorca).

b. Tallers  d’orientació  i  inserció  laboral  amb  la  col·laboració  del  DOIP. 
Participació: 342 persones (Mallorca).

c. Enregistrament de les presentacions dels màsters oficials amb la col·laboració 
del Servei de Recursos Audiovisuals.

• Promocions comercials (PromoUIB). Les entitats i empreses ofereixen als membres 

http://reenganxat.uib.cat/
http://lauibambtu.uib.cat/
https://www.facebook.com/PromocioUIB
http://oficinapromocio.uib.cat/


de la comunitat universitària descomptes i altres avantatges en productes i serveis.1. Disseny  i  publicació  de  la  pàgina  web  del  programa: 
<http://www.uib.cat/empresa/Promocions-i-publicitat>.

2. Publicació  de  130 acords  amb empreses  i  entitats  que  ofereixen  descomptes  i 
avantatges.

http://www.uib.cat/empresa/Promocions-i-publicitat


Oficina Universitària de Suport a les Persones amb Necessitats Especials

L’objectiu principal de l’Oficina és garantir la igualtat d’oportunitats per a qualsevol 
persona de la comunitat universitària amb necessitats específiques de suport i establir 
mesures  d’acció  positiva  que  assegurin  la  participació  d’aquestes  persones  a  la 
Universitat.

Per aconseguir aquest objectiu, el curs 2012-13 s’han dut a terme activitats en diferents 
àmbits d’actuació. 

Intervenció individualitzada
Aquest curs 83 alumnes han rebut el suport de l’Oficina, que es concreta en:
— Oferir suport en la matrícula per a alumnat de nou ingrés.
— Avaluar les necessitats de l’alumnat i determinar les adaptacions pertinents.
— Informar sobre productes de suport i ajudes tècniques.
— Gestionar  els  productes  de suport  i  ajudes  tècniques  de l’Oficina  i  del  Banc de 

Productes de Suport de Fundación Universia.
— Realitzar un informe de necessitats i adaptacions per al professorat.
— Fer  reunions  amb  els  caps  d’estudis  i  el  professorat  que  implementarà  les 

adaptacions.
— Informar  i  ajudar  en  la  tramitació  de  les  beques  i  ajudes  per  a  persones  amb 

discapacitat.
— Oferir suport per a la realització de proves d’avaluació.
— Adaptar el lloc de treball de PAS i PDI.
— Gestió de l’acreditació per gaudir gratuïtament de les instal·lacions esportives.

Intervenció transversal
Accions per a la millora de l’entorn, afavorint així que la Universitat sigui un espai que 
garanteixi la plena participació de tots els seus membres:
— 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.

— Identificació de l’alumnat amb necessitats especials des del moment de la matrícula.
— Coordinació amb altres serveis de la UIB.
— Coordinació  amb  entitats  que  ofereixen  suport  a  l’alumnat  (PREDIF,  Gaspar 

Hauser, ASPAS, ONCE...).
— Participació, en representació de la UIB, a la Mesa d’Accessibilitat de l’Ajuntament 

de Palma.
— Informació i difusió als centres d’educació secundària i futurs alumnes de la UIB.



Taules:

Alumnat matriculat el 2012-13 que ha rebut suport de l'Oficina per facultats i escoles:
Facultat/Escola

Educació 24
Filosofia i Lletres 13
Infermeria i Fisioteràpia 13
Dret 8
Economia i Empresa 8
E. Politècnica Superior 7
Psicologia 5
Ciències 4
Turisme 1

Total 83

Alumnat que ha rebut suport el curs 2012-13:
Amb certificat de persona amb discapacitat

motricitat 14
audició 8
malaltia crònica 5
salut mental 5
visió 1
altres 10

Total 43

Sense certificat de persona amb discapacitat
dislèxia 16
atenció 9
motricitat 7
malaltia crònica 3
salut mental 2
altres 3

Total 40

Enllaç: 
http://oficinasuport.uib.es

http://oficinasuport.uib.es/


Oficina Web de la Universitat

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 en 
l’àmbit de les tecnologies de la informació al web.

Les intervencions que ha fet durant l'any acadèmic 2012-2013 són:

Web públic: 
— El nombre d'usuaris del gestor de continguts ha continuat creixent i ha pujat fins a 

tenir 125 llocs web i 178 editors del web públic amb imatge institucional als quals 
es dóna suport.

— S’han programat o millorat components per dotar-lo de noves funcionalitats.
— D’altra banda, s’ha desenvolupat una metodologia d'avaluació de l'accessibilitat web 

amb l'objectiu de facilitar l'accés a la informació del web públic a qualsevol usuari, i 
s’ha dut a terme una revisió i modificació del mateix d'acord amb la metodologia 
definida.

— L'aplicació per generar i mostrar informació acadèmica d'estudis de grau, primer i 
segon cicle i postgrau 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.

— S'ha millorat la integració de la informació de l’Oficina de Suport a la Recerca a 
l'apartat de recerca. La informació es genera periòdicament per optimitzar l'accés i, a 
més a més, els grups de recerca amb llocs web propis al gestor de continguts poden 
fer servir aquesta mateixa informació per no haver de mantenir-la manualment. S'ha 
treballat conjuntament amb l’Oficina de Suport a la Recerca per integrar en el 
mateix sistema els grups de recerca amb i sense lloc web a l'eina institucional.

Portal privat: 
— S’ha posat en marxa una eina de portal que permet compartir informació entre grups 

de persones. La seva implementació es pot veure al portal del personal de la UIB 
(https://portal.uib.cat/) que es va publicar el dia 14 de juny.

Aplicacions:
— Desenvolupament d’una aplicació per millorar la gestió del directori telefònic. 

També s’ha millorat la interfície a la web que enllaça amb formularis de contacte les 
fitxes del PDI i s’ha creat una versió per al portal privat del personal de la UIB que 
permet fer cerques per extensió i mostra l’adreça de correu electrònic.

— Desenvolupament d'un mòdul per a la publicació al web de les convocatòries i els 
resultats de places d'alumnes col·laboradors.

— S’ha afegit el currículum i els telèfons assignats a la fitxa del professor, a més de 
crear fitxes també per als investigadors i tècnics dels departaments.

— Desenvolupament d'una aplicació per a la consulta de distribució d'aules per a les 
proves d'accés a la Universitat.

— Posada en marxa de l'aplicació de consulta de cens per a tres processos electorals:
• Eleccions de representants del grup C) (estudiants) al Claustre
• Eleccions de representants dels estudiants al Consell d'Estudiants
• Eleccions a Rector



Suport i formació:
L’Oficina Web ha realitzat la formació següent:
— Pla de formació: GP2004501 Edició de llocs web amb imatge institucional
— Dues sessions formatives sobre la manera com es pot fer pàgines accessibles dels 

llocs web amb imatge institucional, de dues hores cada una, dirigides als editors del 
web institucional.

— Sessions formatives d’iniciació als usuaris editors (9 sessions de 2 hores i 18 
assistents).

També s'ha donat suport als 178 usuaris editors mitjançant telèfon i correu electrònic.

Assistència a congressos:
— Liferay Symposium Spain 2012, al mes d’octubre a Madrid.

Enllaços a la pàgina web:
http://oficinaweb.uib.cat/
Novetats: http://oficinaweb.uib.cat/Actualitat/
Formació: http://oficinaweb.uib.cat/Serveis/Formacio/
Indicadors: http://oficinaweb.uib.cat/Indicadors/
Serveis: http://oficinaweb.uib.cat/Serveis/

http://oficinaweb.uib.cat/Serveis/
http://oficinaweb.uib.cat/Indicadors/
http://oficinaweb.uib.cat/Serveis/Formacio/
http://oficinaweb.uib.cat/Actualitat/
http://oficinaweb.uib.cat/


Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia (LBNB)  

El  Laboratori  de  Biologia  Molecular,  Nutrició  i  Biotecnologia  (LBNB),  dirigit  pel 
professor  Andreu  Palou,  consta  de  set  persones  en  plantilla  (tots  ells  doctors),  dos 
professors associats, dos contractats postdoctorals,  quinze becaris predoctorals i  cinc 
tècnics. El Laboratori és un centre consorciat del CIBER de Fisiopatologia de l’Obesitat 
i Nutrició (CIBERobn) i pertany a la xarxa europea d’excel·lència investigadora NuGO 
(Nutrigenomics  Organisation).  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 també aspectes relacionats amb la seguretat i qualitat alimentària. 
El personal del LBNB no sols està implicat en investigació, sinó també en docència.

Producció científica: durant aquest curs s’han publicat un total de 15 articles científics 
en revistes internacionals  (11 en revistes de primer quartil)  i  7 capítols  de llibre (3 
d’internacionals).

Projectes i contractes: durant el curs 2012-13 el LBNB ha tingut vigents 5 projectes 
internacionals  i  12  de  nacionals.  Entre  els  internacionals  destaca  el  projecte 
BIOCLAIMS (Biomarkers of Robustness of Metabolic Homeostasis for Nutrigenomics-
derived Health Claims Made on Food),  del 7è Programa marc de la  Unió Europea, 
finançat  amb  6  milions  d'euros, que  està  coordinat  pel  grup.  A  més  de  les  línies 
d’investigació  bàsica,  es  desenvolupen  diversos  projectes  aplicats  en  el  marc  de 
contractes d’elevat contingut econòmic amb les principals empreses multinacionals i 
nacionals  del  sector  de  l’alimentació.  Durant  el  curs  2012-13  el  grup  ha  tingut  6 
contractes actius amb empreses.

Participació  en  congressos:  durant  aquest  període  els  components  del  LBNB han 
participat  en  9  congressos  internacionals  i  2  de  nacionals,  amb  un  total  de  23 
conferències convidades i 16 comunicacions orals (9 en congressos internacionals). 

Docència:  durant  l’any  acadèmic  2012-13 els  membres  del  Laboratori  han  impartit 
docència a les llicenciatures i als graus de Bioquímica i Biologia. A més, participen, des 
del  curs  2007-2008,  en els  estudis  oficials  del  Màster  i  el  Doctorat  Universitari  en 
Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada. El LBNB ha garantit durant molts anys una 
formació  de  qualitat  i  la  mobilitat  d’estudiants  i  professors.  Actualment  hi  ha  30 
alumnes  matriculats  al  Màster  de  Nutrigenòmica  i  Nutrició  Personalitzada,  que 
presentaran els treballs de fi de màster al juliol o setembre de 2013. Actualment hi ha un 
total  de  15 tesis  doctorals  en marxa,  està  prevista  la  lectura  de  tres en aquest  curs 
acadèmic. S’han  realitzat  quatre  estades  en  altres  laboratoris:  Francisco  García 
(Universitat d’Estocolm), Raúl Gil (Universitat Autònoma de Barcelona), Alice Chaplin 
(Universitat d’Amsterdam) i Joana M. Torrens (Universitat Warwick) i han visitat el 
Laboratori:  J.  D.  Fernández  Ballart  (Universitat  Rovira  i  Virgili),  Anders  Jabosson 
(Universitat d’Estocolm) i Jaume Amengual (Universitat de Cleveland). En el màster de 
postgrau s’han realitzat un total d’11 estades de formació en empreses el curs acadèmic 
2012-13.

Premis: Palou, M. [et al.] Premio a la Mejor Comunicación Científica, IV Simposium 
CIBERobn. «Una restricción calórica moderada durante la gestación en ratas predispone 



a la descendencia al desarrollo de resistencia a insulina y a leptina». Màlaga, 12 de nov. 
de 2012.

Enllaços:
http://palou.uib.es      
 http://www.ciberobn.es    
 http://www.bioclaims.uib.es      

http://www.bioclaims.uib.es/
http://www.ciberobn.es/
http://palou.uib.es/


Laboratori en Ciències de l'Activitat Física 

Durant el curs acadèmic 2012-13 ha continuat donant servei i suport a la docència, la 
recerca i el desenvolupament i la transferència de coneixements als sectors esportius, 
productius, econòmics i socials en el camp de l'activitat física i la salut i les línies que 
s'hi relacionen.

Les activitats realitzades es poden resumir en els següents apartats:
— Publicacions científiques: 22
— Llibres: 7 capítols de llibre 
— Assistència a congresos: 23
— Patents: 1 sol·licitud als EEUU
— Projectes de recerca competitius: 3
— Contractes amb empreses: 3
— Contribucions docents: 

• Màster Oficial en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments
• Màster en Esport i Turisme



Laboratori de Conducta i Sistemes Dinàmics (LabCSD)

El Laboratori de Conducta i Sistemes Dinàmics (LabCSD) sorgeix de la col·laboració 
entre  dos  grups  de  recerca  de  la  Universitat  de  les  Illes  Balears,  el  grup  de 
Neurodinàmica  i  Psicologia  Clínica  (NDPC)  i  el  grup  de  Desenvolupament  i 
Psicopatologia (DEVPSY). 

Els seus objectius fonamentals són facilitar la transferència dels seus resultats de recerca 
a l’àmbit aplicat, professional i als sectors socials afectats o interessats i desenvolupar 
protocols,  procediments  o  eines  d’avaluació  i  d’intervenció  psicològica  i 
neuropsicològica que ajudin al diagnòstic i/o tractament d’alteracions comportamentals.

Està organitzat en tres unitats/serveis
1. UNIDOC - Unitat  d'Investigació i  Diagnòstic Neuropsicològic del Dolor Crònic. 

Innovació, avaluació i tractament psicològic en pacients amb dolor crònic.
2. UAPI  -  Unitat  d'Assessorament  Psicològic  Infantil.  Assessorament  de  pares  i 

educadors sobre problemes infantils, avaluació del trastorn per dèficit d’atenció i 
hiperactivitat o de l’atenció sostinguda a través d’Internet.

3. tSalut  -  Servei  d’Atenció  Psicològica.  Avaluació  de  trastorns  emocionals, 
psicoeducació, tractament de la por de volar en avió i d’altres fòbies específiques, 
entre d'altres trastorns ansiosodepressius.

Projectes de recerca en curs
• Estudio aleatorio, controlado y abierto para evaluar la eficacia del neurofeedback en 

el  tratamiento del  trastorno  por  déficit  de  atención  e  hiperactividad frente  a  los 
tratamientos estándar farmacológico y conductual (PSI2008-06008-C02-01/PSIC)

• Análisis de los factores genéticos en la modulación de la dinámica cerebral del dolor 
crónico (PSI2010-19372)

• Dinàmica cerebral del processament afectiu i cognitiu en pacients amb fibromiàlgia 
(Fundació La Marató de TV3)

• Dinámica de la desregulación emocional: medidas no lineales para la comprensión 
de los mecanismos implicados (PSI2009-12711)

• Desarrollo y validación de un programa de e-terapia inteligente para el tratamiento 
del trastorno de ansiedad social (PSI2010-17563)

• El estudio  del  Sluggish Cognitive  Tempo (SCT) en un diseño longitudinal  para 
mejorar la conceptualización del trastorno por déficit de atención e hiperactividad 
(TDAH) (PSI2011-23254)

• Trayectorias complejas de la ansiedad: hacia una mejor predicción de la aparición 
de los trastornos de ansiedad (PSI2012-34780)

• Avaluació de la sensibilitat tàctil i dolorosa en músics professionals (Ajudes a la 
Investigació del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, ref. 33864)

• Estudi  de  la  plasticitat  cerebral  en  persones  amb  paràlisi  cerebral.  Consell  de 
Departament d’Infermeria i Fisioteràpia de la UIB

• Incidència  i  maneig  del  dolor  en  els  nins  amb  paràlisi  cerebral.  Consell  de 
Departament d’Infermeria i Fisioteràpia de la UIB. Ref. IB 768/07 PI

Congressos organitzats
• Fibrosymposium 2013. IV International Symposium for the Study of Chronic Pain 

and Fibromyalgia. Palma, juliol de 2013. Coorganizat amb la Fundación FF.



Enllaços pàgina web:
http://labcsd.uib.cat
http://unidoc.es
http://uapi.es
http://tsalut.com
http://ndpc.cat

http://ndpc.cat/
http://tsalut.com/
http://uapi.es/
http://unidoc.es/
http://labcsd.uib.cat/


Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal

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), serveis que han anat augmentant en volum amb el pas dels anys, 
excepte el d’estudi de RLU, que l’any 2004 es va transferir a l’empresa multinacional 
Sarstedt AG & Co. Durant aquest curs s’han realitzat 475 estudis de càlculs renals per a 
l’IB-Salut, 59 estudis de càlculs renals per als hospitals privats, i 21 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  2012-13,  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 al GREC):
— 12 publicacions científiques internacionals
— 3 capítols de llibre
— 2 projectes desenvolupats 
— 1 patent sol·licitada 
— 9 patents en explotació
— 10 contribucions a congressos nacionals i internacionals 
— 3 tesis doctorals



Laboratori de Radioactivitat Ambiental (LaboRA)

El Laboratori de Radioactivitat Ambiental (LaboRA) és una unitat que dóna suport a la 
recerca, el desenvolupament i la docència en el camp de les mesures de radioactivitat 
ambiental.

Addicionalment a les tasques de recerca, dóna servei a usuaris interns i externs en la 
determinació  de  radionúclids  en  mostres  d’aigua,  aire,  sòl,  sediments  i  aliments 
requerida en diferents àrees de les ciències ambientals.

Entre els objectius del LaboRA destaquen:
— Analitzar mostres subministrades per agents socioeconòmics per determinar-ne el 

contingut  radioactiu  (plans  de  vigilància  de  radioactivitat  ambiental,  control  de 
subministraments, exportació, etc.).

— Contribuir a l'avanç del coneixement de la radioactivitat existent en el medi ambient, 
participant en projectes d'investigació o convenis amb empreses.

— Desenvolupar  mètodes  automatitzats  de  separació  radioquímica  especialment 
dissenyats per analitzar mostres ambientals amb baixes activitats.

Durant el curs 2012-13, els resultats de les tasques de recerca, docència, formació de 
recursos humans i serveis desenvolupades pel Laboratori de Radioactivitat Ambiental 
poden resumir-se en:
— 6 publicacions científiques en revistes internacionals ubicades al primer quartil de 

l'àrea (segons el seu índex d’impacte).
— 5 contribucions a congressos nacionals i internacionals.
— 1 alumne col·laborador.
— 1 projecte desenvolupat del Ministeri d'Economia i Competivitat.
— 1 contracte amb l'Administració pública (Consell de Seguretat Nuclear, CSN).
— 1 col·laboració de recerca amb una empresa privada (IC-Málaga).
— 1 col·laboració de recerca amb el grup del Servei de Radiofarmàcia de l’Hospital 

Son Espases.
— 2 col·laboracions amb grups de recerca de la UIB.
— 1 tesi doctoral en realització, amb el títol Noves metodologies d'anàlisi en flux per a 

la separació i preconcentració d'isòtops radioactius, conveni de doble titulació entre 
el  Centro de Investigación en Materiales  Avanzados,  SC (CIMAV),  Mèxic,  i  el 
Departament de Química de la UIB.

— 1 conferència invitada, «Sistema intel·ligent per a la determinació automatitzada de 
tori  i  urani  en  mostres  ambientals»,  al  postgrau  del  Centro  de  Investigación  en 
Materiales Avanzados, SC (CIMAV), Mèxic.

— 1  curs,  «Vigilància  radiològica  ambiental:  procediments  analítics  manuals  i 
automatitzats», al postgrau del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, 
SC (CIMAV), Mèxic.

Enllaç: http://labora.uib.es/

http://labora.uib.es/


Laboratori de Sistemàtica Humana

El Laboratori de Sistemàtica Humana està compost per dos grups de recerca:  
— Evolució i Cognició Humana  .
— Política, Treball i Sostenibilitat.  

El  Laboratori  ha  seguit  amb la  seva  doble  vessant:  recerca  i  docència  de  màster  i 
doctorat. La vessant de docència s’adreça eminentment a la recerca i es concreta en el 
Postgrau  de  Cognició  i  Evolució  Humana:  Màster i  Doctorat.  Al  Màster  hi  ha 
matriculats  31  alumnes,  17  dels  quals  de  nou ingrés.  I  al  Doctorat  hi  ha  hagut  19 
matriculats.

Respecte a les publicacions més rellevants, podem esmentar:
— Cela-Conde, Camilo J., García-Prieto, Juan, Ramasco, José J., Mirasso, Claudio R., 

Bajo, Ricardo, Munar, Enric, Flexas, Albert, del-Pozo, Francisco, Maestú Fernando 
(2013).  «Dynamics of brain networks in the aesthetic appreciation». Proceedings 
National Academy of Sciences (PNAS), doi/10.1073/pnas.1302855110.

— Munar, E., Nadal, M., Rosselló, J., Flexas, A., Moratti, S., et al. (2012). «Lateral 
Orbitofrontal  Cortex  Involvement  in  Initial  Negative  Aesthetic  Impression 
Formation». PLoS ONE 7(6): e38152. doi:10.1371/journal.pone.0038152.

— Christensen, J. F., Gomila, A. (2012). «Moral Dilemmas in Cognitive Neuroscience 
of Moral Decision-Making: A Principled Review». Neuroscience and Biobehavioral 
Reviews, 36 (4), 1249-1264. doi: 10.1016/j.neubiorev.2012.02.008

— Christensen, J. F., Flexas, A., de Miguel, P., Cela-Conde, C. J., Munar, E. (2012). 
«Roman  Catholic  beliefs  produce  characteristic  neural  responses  to  moral 
dilemmas».  Social  Cognitive  and  Affective  Neuroscience,  1-10.  doi: 
10.1093/scan/nss121.

— Pearce, M. & Christensen, J. F. (2012). «Conference Report: The Neurosciences and 
Music - IV - Learning and Memory». Psychomusicology: Music, Mind & Brain, 
22(1), 1-4.

— Nadal, M., Gálvez, A., Gomila, A. (2013) «A History for Neuroaesthetics». A: M. 
Skov  & J.  O.  Lauring  (eds.):  An Introduction  to  Neuroaesthetics.  University  of 
Chicago Press.

— Barceló-Coblijn, L. & Gomila, A. (en premsa). «Campbell’s monkeys alarm calls 
are not morpheme based». A: T. C. Scott-Phillips, M. Tamariz, E. A. Cartmill, J. R. 
Hurford (eds). The Evolution of Language (pàg. 42-49). World Scientific.

Grup de recerca en Evolució i Cognició Humana: http://evocog.org/

Grup de recerca en Política, Treball i Sostenibilitat: 
http://www.uib.es/depart/dfl/pts/index.html

Màster en Cognició i Evolució Humana: http://postgrau.uib.cat/master/MCEH/

Doctorat en Cognició i Evolució Humana: http://postgrau.uib.cat/doctorat/DCEH/

http://postgrau.uib.cat/doctorat/DCEH/
http://postgrau.uib.cat/master/MCEH/
http://www.uib.es/depart/dfl/pts/index.html
http://evocog.org/
http://postgrau.uib.cat/doctorat/DCEH/
http://postgrau.uib.cat/master/MCEH/
http://www.uib.es/depart/dfl/pts/index.html
http://evocog.org/


Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

1. Formació de postgrau
Nombre de crèdits ECTS: 168,7
Nombre de cursos de postgrau: 8
Nombre d'alumnes matriculats: 196
Nombre de professors UIB: 41
Nombre de professors externs: 31

2. Formació permanent del professorat no universitari
Cursos
Nombre d’hores: 40
Nombre de cursos: 4
Nombre d'alumnes matriculats: 98
Nombre de professors UIB: 3 
Nombre de professors externs: 6

Congressos
Nombre de congressos: 3

Conferències
Nombre de conferències: 4

3. Formació permanent del professorat universitari
Nombre d’hores: 71
Nombre de cursos: 15
Nombre d'alumnes matriculats: 374
Nombre de professors UIB: 8
Nombre de professors externs: 9

Formació a grups de recerca de l’IRIE
Nombre d’hores: 26
Nombre de cursos: 3
Nombre d'alumnes matriculats: 65
Nombre de professors UIB: 2
Nombre de professors externs: 2

4. Convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació i millora de la qualitat docent
Nombre de projectes presentats i concedits: 43
Nombre de professors participants: 264

Convocatòria d’un ajut per a l’elaboració de material didàctic per a tercer cicle 
d’Educació Primària de les Illes Balears, amb l’objectiu de donar a conèixer la Seu 
de Mallorca
Nombre de projectes presentats: 36

5. Altres
Doctorat en Educació per la Universitat de les Illes Balears
En tràmit d’avaluació per a la verificació per part de l’ANECA.

Creació de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa
— La memòria de sol·licitud d’acreditació de l’IRIE es troba en procés de revisió per 

part de l’ANEP. L’IRIE compta amb 11 grups d’investigació consolidats, 25 grups 
associats i prop de 400 investigadors.

— S’ha signat el conveni de col·laboració amb l’ICE de la UB, centrat en aspectes de 



difusió i suport a la recerca.
— Octubre 2012. Presentació volum III, núm. 2 de la revista IN

Enllaç pàgina web: http://www.ice.uib.cat/

http://www.ice.uib.cat/


Institut  Mediterrani  d'Estudis  Avançats  (IMEDEA)
 
L'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA) és un centre mixt d'investigació 
entre el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat de les 
Illes  Balears  (UIB),  l'objectiu  del  qual  és  la  investigació  cientificotècnica  d'alta 
qualitat  en  l’àrea  de  recursos  naturals,  fent  especial  èmfasi  en  la  investigació 
interdisciplinària en l'àrea mediterrània.
Des  de  la  seva  creació  el  1985,  l'institut  ha  passat  per  una  sèrie  de 
reestructuracions i canvis que el duen de la denominació inicial, Institut d'Estudis 
Avançats  de les  Illes  Balears,  a  l'actual,  presa el  1995.  A l'organigrama podeu 
consultar  l'organització  actual  de  l'institut.  Durant  aquests  anys,  l'activitat  dels 
nostres investigadors ha donat lloc a la creació d’Albatros Marine Technologies  , 
una empresa derivada o spin-off centrada en el desenvolupament d'instrumentació 
per  a  la  recerca  marina.  Així  mateix,  el  investigadors  de  l'IMEDEA treballen  al 
Laboratori Internacional en Canvi Global i a la Instal·lació Cientificotècnica Singular 
SOCIB.

Algunes de les fites científiques ressenyables durant l'any 2012 són:

L'IMEDEA (CSIC / UIB) continua la seva col·laboració amb la ICTS marina, Consorci 
per  al  disseny,  construcció,  equipament  i  explotació  del  sistema  d'observació 
costanera de les Illes  Balears (SOCIB), sorgida del  departament de Tecnologies 
Marines,  Oceanografia  Operacional  i  Sostenibilitat  de  l'IMEDEA.  Aquesta 
col·laboració  en  personal,  coneixements,  i  infraestructures  es  completa  amb la 
participació en els òrgans directius de la ICTS.

Pel que fa a publicacions científiques, hem arribat a les 159 publicacions SCI i 42 no 
SCI, a més, els nostres investigadors han publicat 24 capítols de llibres. 
Hem realitzat 126 comunicacions en congressos d'àmbit nacional i internacional i 
hem dirigit un total de 8 tesi de grau i 2 tesis de màster al llarg de 2012, sent 
defensades el 80% d'elles a la UIB.

El nostre personal  investigador continua col·laborant activament en activitats de 
gestió científica i representació d'alt nivell nacional i internacional i alguns d'ells han 
estat reconeguts amb distincions , com el Dr. Gabriel Jordà, distingit amb el premi " 
Joves Científics " de MEDCLIVAR, o la que la Societat Geogràfica Espanyola (SGE) 
ha decidit atorgar, el premi "Viatge de l'any" a l'Expedició Malaspina 2010 , liderada 
per el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i dirigida per Carlos M. 
Duarte,  professor  d'investigador  del  CSIC  a  l'Institut  Mediterrani  d'  Estudis 
Avançats (CSIC-UIB). Duarte, també ha estat reconegut amb un premi especial al 
II Certamen de Comunicació Científica FECYT per les seves tasques de divulgació 
en el projecte Malaspina 2010. 
Adrián Martínez Asensio,  estudiant  predoctoral  de l'Institut  Mediterrani  d'Estudis 
Avançats ( CSICUIB ) , també va ser premiat el 2012 amb un dels 13 accèssits de 
2.000 euros de la XI edició del Certamen Arquímedes pel seu treball sobre un nou 
model  numèric  d'onatge-vent  (hindcast,  com  se'l  coneix  tècnicament)  a  la 
Mediterrània Occidental. Un últim exemple és el de la Dra. Ananda Pascual, que 
ocuparà durant 4 anys el càrrec de secretària de la divisió de ciències marines de la 
Unió de Geociències Europea.

En la nostra aposta per enfortir la relació amb la societat i  fomentar la Cultura 
científica, el 2012 hem continuat amb la nostra activitat divulgativa, per exemple, 
enviant  més  de  20  notes  de  premsa,  oferint  activitats  en  l'edició  anual  de  la 
Setmana de la Ciència i la tecnologia, realitzant visites guiades a la carta, més de 
40 conferències públiques i exhibint les nostres exposicions per l'illa. Tot això, i 
més, ha donat com a resultat que es produeixin més de 300 impactes amb notícies 
sobre el l'IMEDEA en premsa, ràdio, i TV.

http://www.socib.eu/
http://www.lincg.uc-csic.es/
http://imedea.uib-csic.es/estructura.php
http://www.uib.cat/
http://www.uib.cat/
http://www.csic.es/


Taules i gràfics

Imatge 1. Recursos Humans IMEDEA (CSIC-UIB) 2012. 
Imatge 2. Recursos Econòmics IMEDEA (CSIC-UIB). 
Font: Memòria científica IMEDEA 2012.



Imatge 1. Projectes vigents i concedits IMEDEA (CSIC-UIB) 2012. 
Imatge 2. Publicacions major índex d'impacte IMEDEA (CSIC-UIB). 
Font: Memòria científica IMEDEA 2012.



Imatge 1.Docència, cursos, màsters, doctorats i altres IMEDEA (CSIC-UIB) 2012. 
Imatge 2. Convenis i contractes i Formació IMEDEA (CSIC-UIB). 
Font: Memòria científica IMEDEA 2012.



Enllaços pàgina web

Web IMEDEA (CSIC-UIB):
http://imedea.uib-csic.es
Memòries científiques IMEDEA (CSIC-UIB): 
http://imedea.uib-csic.es/memorias.php
Visualitzar la Memòria 2012 en format llibre:
http://issuu.com/imedea-csicuib/docs/memoriaimedeacsicuib_2012
Canal YouTube IMEDEA Divulga: 
http://www.youtube.com/user/ImedeaComDiv

http://www.youtube.com/user/ImedeaComDiv
http://issuu.com/imedea-csicuib/docs/memoriaimedeacsicuib_2012
http://imedea.uib-csic.es/memorias.php
http://imedea.uib-csic.es/


Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS)

Tesis llegides:

— Perfil nutricional en deportistas de un centro de tecnificación. Implementación de un 
programa piloto de educación nutricional. Sonia Martínez Andreu (22-03-2013)

— Saber, poder y cultura de sí en la construcción de la autonomía del paciente en la  
toma de decisiones. Relación de la enfermera con el paciente, familia, equipo de salud  
y sistema sanitario. Jesús Molina Mula (22-03-13)

— Regulación  genética,  farmacológica  y  fisiopatológica  de  receptores  cannabinoides. 
María Álvaro Bartolomé (12-04-13)

— On  the  role  and  potential  use  of  proline-rich  peptides  in  bone
regeneration. Marina Rubert Femenias (12-04-13)

— Factores genéticos y psicosociales implicados en la modulación del dolor.  Mercedes 
Martínez Javand (15-04-13)

— Evaluación de  la  efectividad  de  medidas  higiénico-dietéticas  estructuradas  como 
tratamiento coadyuvante en el trastorno depresivo. Olga Ibarra Uría (02-05-2013)

— Tratamiento multidisciplinar de la obesidad mórbida. Juan Jesús Tur Ortega (13-06-
13) 

— Evolución de  la  conducta  prosocial  humana  hacia  la  cooperación  en
ambiente competitivo. Joao Nuno Lameiras Dinis Carmo (04-07-13) 

— Efficacy  of  neurofeedback  as  a  treatment  for  Attention  Deficit  and
Hiperactivity  Disorder  (ADHD)  and  the  influence  of  oppositional  defiant
behaviors. Victoria E. Meisel (05-07-13)

— Dinámica de la actividad cerebral asociada al procesamiento de estímulos nocicépticos 
y afectivos en pacientes con dolor crónico. Ana María González Roldán (22-07-13)

Activitats realitzades:

— Seminari  Brain  Mechanisms  of  Executive  Control:  Event-Related  Potentials  and 
Oscillations  in  Schizophrenic  Patients  and Healthy  Controls.. Grup  de  Recerca  en  
Neuropsicologia Clínica. 13-12-2012.

— IV International Symposium for the Study of Chronic Pain and Fibromialgya. 18 i 19  
de juliol de 2013 a Palma. Grup de Recerca en Neuropsicologia Clínica, juntament  
amb la Fundació d’Afectats/ades de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica.



Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC)

L'IFISC (Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos) és un centre de titularitat compartida entre 
la Universitat de les Illes Balears (UIB) i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) creat per 
un acord específic signat entre ambdós el juny de 2007. Des del mes de gener de 2009 l'IFISC té la seu a 
l'edifici dels instituts universitaris del campus de la UIB.

La línia transversal d'investigació de l’IFISC que fonamenta, unifica i percola la resta d’activitats 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  i  idees,  els  investigadors  assumeixen  el  risc  de  definir  i  actualitzar  cooperativament  projectes 
d’investigació en un esquema flexible, canviant i entrellaçat en les següents línies específiques d’investigació 
actuals: 

— Física quàntica: fotons, electrons i informació
— Òptica no lineal i dinàmica de dispositius optoelectrònics
— Dinàmica de fluids, biofluids i fluids geofísics
— Física biològica i fenòmens no lineals en ecologia i fisiologia
— Dinàmica i efectes col·lectius en sistemes socials

Resum de les activitats i les dades principals de l'IFISC durnat el curs 2012-13 

PERSONAL
16 investigadors permanents, 16 investigadors postdoctorals, 22 estudiants de doctorat, 
9 persones de suport tècnic i administratiu, 7 visites de llarga durada i 42 visites curtes 
(durant el 2012)

PROJECTES 
D'INVESTIGACIÓ

Projectes actius el 2012: 9 projectes finançats per la Comissió Europea; 4 projectes 
finançats pel  Pla nacional de ciència;  5 projectes d'investigació finançats per altres 
organismes; 2 projectes d'investigació externs amb la col·laboració de membres de 
l'IFISC.
Pressupost dels projectes actius el 2012: 3.331.658 euros

SEMINARIS 56 (durant el 2012)

PUBLICACIONS 66 articles en revistes indexades al JCR i 12 altres publicacions (el 2012)

PROGRAMA DE 
CONGRESSOS IFISC  IFISC Exploratory Workshops: 

 EUNOIA: Urban Development and Global Systems Science (del 13 al 14 de febrer 
de 2013) 
THEfoDA: Theory and Mechanisms of Social Interactions in the Big Data Era, amb 
la col·laboració de la Universitat Carlos III de Madrid (del 6 al 8 de maig de 2013)

IFISC Workshops:
 FISES  2012:  XVIII  Congrés  de  Física  Estadística,  amb  la  col·laboració  del 
GEFENO de la Real Sociedad Española de Física (del 18 al 20 d’octubre de 2012)
 NOLTA 2012: International Symposium on Nonlinear Theory and its Applications, 
amb  la  col·laboració  de  la  Support  Center  for  Advanced  Telecommunications 
Technology Research Foundation (del 23 al 26 d’octubre de 2012)
IWSOS  2013:  7th  International  Workshop  on  Self  Organizing  Systems,  amb  la 
col·laboració  de  la  IFIP,  International  Federation  for  Information  Processing  i  la 
Network of Excellence in Internet Science (del 9 al 10 de maig de 2012)

1

http://ifisc.uib.es/publications/
http://ifisc.uib.es/seminars/seminars-past.php?initdate1=2009&enddate1=&keyword=
http://ifisc.uib.es/people/
http://ifisc.uib.es/research/research_social.php
http://ifisc.uib.es/research/research_bio.php
http://ifisc.uib.es/research/research_fluid.php
http://ifisc.uib.es/research/research_optics.php
http://ifisc.uib.es/research/research_quantum.php
http://ifisc.uib-csic.es/contact.php
http://ifisc.uib.es/


IFISC Schools: 
 LINC  First  School:  Learnig  about  Interacting  Networks  in  Climate,  amb  la 
col·laboració de la Comissió Europea (del 10 al 12 de setembre de 2012)

ACTIVITATS DE 
DIVULGACIÓ 
CIENTÍFICA

 L’IFISC a la Setmana de la Ciència i la Tecnologia de les Illes Balears:
     Jornada de Portes Obertes (del 3 al 22 de novembre de 2012)
 6a edició del cicle de conferències Explorant les Fronteres entre els Sabers, amb la 
col·laboració de la Caixa (16, 23 i 30 de maig de 2013)
 Obrint  la  Ciència:  curs  de  divulgació científica  amb la  col·laboració  de  l’Obra 
Social de la Caixa (del 20 de febrer al 28 de maig de 2013)

MÉS INFORMACIÓ http://ifisc.uib-csic.es

Taules i gràfics:

2

http://ifisc.uib-csic.es/
http://ifisc.uib.es/outreaching
http://ifisc.uib.es/outreaching
http://ifisc.uib.es/outreaching/
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Institut d’Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari de la UIB (IAC3)

L’Institut  d’Aplicacions  Computacionals  de  Codi  Comunitari  (IAC3)  sorgeix  dins 
l’àmbit dels instituts propis de la UIB, el juliol de 2008. L’orientació de l’institut neix 
d’una visió compartida per tres grups de recerca de distintes comunitats científiques 
(Astrofísica, Relativitat i Tractament d’Imatges), que tenen com a denominador comú el 
fet que la seva recerca comporta el desenvolupament de codis numèrics avançats per a 
la simulació de sistemes d’equacions en derivades parcials. 

La visió de l’IAC3 és que el desenvolupament de codis avançats no ha de ser un factor 
de competència  entre  grups.  Ben al  contrari,  el  fet  que  hi  hagi  grups  diferents  que 
contribueixin al desenvolupament de codis comuns és un avantatge competitiu per a la 
comunitat, perquè s’eviten duplicitats i s’alliberen, per tant, recursos per a la recerca. La 
necessària polivalència del codi resultant obre la porta a poder-lo aplicar a altres camps, 
tant científics com tecnològics. 

En l’àmbit científic, durant aquest curs hem continuat amb la línia de simulació de la 
interacció fluid-estructura, clau per a la modelització de processos fisiològics. En aquest 
sentit, hem aconseguit finançament de l’Institut de Salut Carlos III per a un projecte 
(TAVI) per estudiar el desgast de les vàlvules aòrtiques artificials, en col·laboració amb 
investigadors del servei de cirurgia cardíaca de Son Espases. També hem aconseguit un 
projecte europeu (Sophocles) per estudiar els sistemes complexos, al qual aportam la 
construcció d’una plataforma de càlcul per explorar via computació les hipòtesis dels 
diferents grups participants.

En l’àmbit tecnològic, hem continuat el desenvolupament de la plataforma Simflowny, 
que permet la generació automàtica de codi a mida de l’usuari, de manera que s’amplia 
la  gamma  de  tècniques  disponibles  (diferències  finites,  volums  finits)  amb  la 
incorporació de tècniques per xarxes no estructurades.

Destacam a continuació alguns aspectes de les nostres activitats 2012-13, que permeten 
afinar el perfil de l’institut. En primer lloc, una aposta per l’excel·lència en investigació 
que es concreta en:
— 36 articles de recerca en revistes científiques indexades de primer nivell. 
— Participació en dos projectes de recerca europeus, sobre modelització de processos 

fisiològics (Mediate, TSI-020400-2010-84) i sobre sistemes complexos (Sophocles, 
CA-317534), a més de 6 projectes nacionals, dels quals destaquen 2 projectes del 
prestigiós programa Consolider (CPAN, CSD2007-00042 i Multidark,  CSD2009-
00064). 

— Una agrupació de línies de l’IAC3, sota la denominació de «Física, computació i 
aplicacions», que ha estat guardonada com a «grup d’excel·lència» pel Govern de 
les Illes Balears. 

Hem d’afegir que la UIB, a través nostre, és l’única participació d’Espanya en el gran 
projecte LIGO de detecció d’ones de gravitació, liderat pels EUA (www.ligo.org). 

L’IAC3 ha  comptat  el  2012-13  amb  15  professors  permanents  (entre  funcionaris  i 
contractats), 7 contractats no permanents, 5 becaris i 3 tècnics.

Enllaços:
www.iac3.eu

http://www.iac3.eu/
http://www.ligo.org/


Fundació Universitat-Empresa (FUEIB)

Orientació i inserció laboral
105 contractes laborals signats mitjançant la FUEIB
4.934 universitaris usuaris del DOIP
448 empreses/entitats col·laboradores
356 ofertes de treball tramitades
641 pràctiques en empreses/entitats

Formació de postgrau i especialització
Cursos Hores Alumnes

Experts universitaris 22 2.720 703
Especialistes universitaris 14 3.848 346
Màsters 15 7.919 243
Altres cursos 75 3.161 1.407
Total 126 17.648 2.699

Projectes nacionals i europeus
— 2INS CLUSTERS: disseny, desenvolupament, implantació i establiment territorial 
d’un clúster d’innovació i suport a la internacionalització de les PIME, aprovat dins el 
Programa MED de la Unió Europea (pressupost FUEIB: 280.000 euros).
—  DEFI  AVERROES:  millorar  la  recerca  d'ocupació  i  l'esperit  emprenedor  dels 
enginyers,  projecte  TEMPUS IV, amb països del nord d’Àfrica (pressupost  FUEIB: 
11.245 euros).
— LLWINGS: desenvolupament d'un sistema d'aprenentatge electrònic per a mestres 
d'escola basat en un conjunt de competències dirigit a l'adquisició d'eines d'aprenentatge 
i motivació per aprendre, dins el subprograma Comenius, de Lifelong Learning de la 
UE (pressupost FUEIB: 67.273 euros).
— Ed2.0Work: creació d’una xarxa entre els agents dels sectors de l'educació i el treball 
per  examinar  com es  poden  utilitzar  els  recursos  de  la  web 2.0  en  els entorns de 
l’educació i el  treball,  dins el  Programa Lifelong Learning, acció clau 3 (pressupost 
FUEIB: 56.086 euros)
— ACROJUMP: desenvolupament d’eines i accions pilot per ajudar els joves de 18 a 
29 anys que cerquen feina a inserir-se en els circuits de treball d’una forma més estable, 
dins  el  Programa  Lifelong  Learning:  subprograma  Leonardo  da  Vinci  (pressupost 
FUEIB: 38.241 euros).
— MAIN: Facilitar la promoció i adopció de materials «intel·ligents» en la construcció, 
per tal de millorar l’eficiència energètica i protegir el medi ambient, dins el programa 
MED de la Unió Europea (pressupost FUEIB: 160.000 euros).

8 projectes europeus presentats pendents d’aprovació.

Transferència de tecnologia i foment de la innovació

PROJECTES DE R+D+I
70 assessoraments  personalitzats  a  empreses  i  investigadors  per  a  la  presentació de 
projectes a convocatòries de finançament públic de R+D+I.

VI edició del programa Promotors Tecnològics



36 alumnes formats, 14 alumnes en pràctiques i 14 empreses participants.
19 projectes preparats.
9 projectes presentats a convocatòries públiques amb un pressupost global de 5.246.419 
euros.
4 projectes aprovats, amb un pressupost elegible d’1.454.373 euros.

TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA
23 nous resultats de recerca susceptibles de ser transferits al sector empresarial.
7 informes de valoració de patents en col·laboració amb Univalue.
7 noves sol·licituds de patents nacionals. 
6 sol·licituds de protecció per la via internacional PCT i una sol·licitud provisional als 
EUA. 
1 nova sol·licitud de protecció de programari en el registre de la propietat intel·lectual. 
S’ha tramitat la protecció via propietat intel·lectual d’una nova obra científica.
El nombre de contractes de transferència signats ha estat de 5.

Article 83: 79 contractes signats.

CREACIÓ D’EMPRESES
2 tallers específics i 5 jornades de foment de l’emprenedoria.
34 projectes presentats al concurs d’emprenedors universitaris RESET.
56 assessoraments a projectes emprenedors, amb 94 participants i 69 reunions.
1 projecte del programa d’internacionalització de l’USF conclòs.
3 empreses derivades (spin off) creades i 2 empreses en tràmits de creació.



Fundació General de la UIB (FuGUIB)

La Fundació General de la Universitat de les Illes Balears (FuGUIB) és una institució privada, amb 
personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre. Va ser creada per la Junta de Govern de la UIB el 
dia 21 de juny de 1999 i hom li encomanà la gestió de les instal·lacions esportives i de la Residència 
d'Estudiants del campus de la Universitat. 

A més, des de l’any 2003 la FuGUIB gestiona UIBCongrés, un servei de suport en l’organització de 
congressos i esdeveniments acadèmics i científics.

A la  Fundació General  durant  el  curs 2012-13 hi  han fet  feina una mitjana de 51 treballadors 
equivalents  a  temps  complet,  dels  quals  el  61%  són  dones.  La  FuGUIB  va  tancar  l’exercici 
econòmic 2012 amb uns ingressos d’uns 2,7 milions d’euros, un resultat comptable de -157.820,88 
euros i unes inversions totals d’uns 161 milers d’euros.

A) Residència d’Estudiants de la UIB 

La  Residència  d’Estudiants  ha tingut  durant  el  curs  2012-13 una  ocupació  del  65% a  les  97 
habitacions individuals, que han estat ocupades per estudiants de la Universitat.

Les habitacions dobles i les individuals han rebut visites d’estudiants dels programes d’intercanvi 
signats per la UIB, a més d’estades de professors visitants (nacionals i estrangers) i convidats de la 
UIB. El nombre d’hostes estrangers ha crescut un 9% respecte al curs anterior. 

A l’estiu de 2013 la Residència ha rebut, entre altres, visites del programa d’intercanvi de vacances 
del  PAS,  un  grup  nombrós  d’estudiants  d’anglès  i  esports  procedents  de  tot  l’Estat  espanyol 
(Forenex), professors doctorands estrangers, un grup d’investigadors de l’IFISC que participen en 
una escola d’estiu i un grup nombrós de la Universitat Oberta per a Majors.

Les principals millores en les infraestructures i els serveis de la Residència durant el curs 2012-
13 han estat les següents: renovació del mobiliari a les zones comunes i les habitacions, reposició de 
trespols de passadissos i zones comunes, canvi del grup de pressió per a l’aigua calenta sanitària, 
patrocini de la participació dels residents en les lligues esportives de la UIB, oferta per segona 
vegada de les beques d’allotjament i patrocini d’activitats culturals i esportives per als residents.

B) Instal·lacions esportives. CampusEsport

Aquesta temporada,  per donar major facilitat  de pagaments als  usuaris,  CampusEsport  ha creat 
abonaments fraccionats que han tengut una gran acceptació entre els usuaris. També s´ha realitzat 
una  important  millora  de  les  infraestructures  esportives.  Aquesta  inversió  s’ha  materialitzat 
principalment en les següents accions:

Inversions
— Reparació integral de dues pistes de pàdel i instal·lació de gespa artificial.
— Implementació de l’electrolisi salina, nou sistema de cloració de la piscina. 
— Instal·lació de llums LED, ecològics i de major rendiment, en zones comunes i vestidors. 
— Instal·lació d’un grup de pressió amb variador de freqüència. 
— Creació d’una web de CampusEsport més moderna i atractiva.

Dades operatives
— Entre octubre de 2012 i juny de 2013 el nombre de socis oscil·la entre 4.400 i 5.150, i el nombre 

de cursetistes oscil·la entre 900 i 1.100.



— Entre octubre de 2012 i juny de 2013 s’han produït més de 210.000 accessos de socis a les 
instal·lacions.

C) Organització de congressos i esdeveniments

La FuGUIB, en col·laboració amb el Vicerectorat d’Investigació, ofereix un servei de suport en 
l’organització de congressos i 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.

Per donar un millor servei als responsables acadèmics i científics dels esdeveniments, la FuGUIB 
dissenyà les característiques d'una aplicació informàtica amb el format de portal web per oferir un 
servei  integral  a  la  gestió  dels  congressos  i  altres  esdeveniments  que  s'organitzin: 
<www.uibcongres.org>. 

Durant  el  curs  2012-13,  UIBCongrés  ha  donat  suport  als  esdeveniments  següents,  per  ordre 
cronològic:

Esdeveniment Data Assistents
2nd Intervention Autonomous Underwater 
Vehicles (I-AUV)

De l’1 al 5 d’octubre de 2012 40

IV Jornadas de la Red de Catálisis Asimétrica - 
Red CASI

Del 4 al 5 d’octubre de 2012 37

14th EGU Plinius Conference on 
MEDITERRANEAN STORMS & MEDEX 
Final Conference

Del 13 al 15 de novembre de 2012 50

Seminario: Transiciones a la vida adulta en las 
sociedades del conocimiento: presentes y 
futuros de los y las jóvenes con bajo nivel 
educativo

Del 29 al 30 de novembre de 2012 75

First Conference of the International Society 
for Atmospheric Research using Remotely-
piloted Aircraft

Del 18 al 20 de febrer de 2013 61

EMBO Workshop: Glycoproteins: From 
Structure to Disease

Del 24 al 26 d’abril de 2013 62

RECA9 - Reunión Científica sobre Atención Del 8 al 10 de maig de 2013 65

9th  WORKSHOP  Professor  V.  J.  Benedí. 
Mechanisms  of  Antimicrobial  Resistance.  A 
Practical Approach

Del 23 al 28 de juny de 2013 20

XIV Conference on International Economics Del 27 al 28 de juny de 2013 65

TOTAL ASSISTENTS 475



Càtedra Alcover-Moll-Villangómez

Al  llarg  de  l’any  2012  la  Càtedra  Alcover-Moll-Villangómez  ha  proveït  de  suport 
econòmic i d’infraestructura  als projectes següents:

— Antologia de Textos de les Illes Balears. S’ha continuat amb la tasca d’edició dels 
volums VIII i IX del projecte. La tasca ha consistit, específicament, en la recerca 
dels originals de diversos textos a la Biblioteca March i a la Lluís Alemany, i en 
l’acarament dels textos originals amb els citats volums amb l’objectiu d’esbrinar-hi 
errors de transcripció i/o de format.

— Transcripció  de  les  enquestes  catalanes  per  a  L’Atlante  Lingüístico 
Mediterráneo (anys  60).   Entre  1966  i  1970  Francesc  de  B.  Moll,  com  a 
enquestador de l’àrea lingüística catalana dins l’estat espanyol, es va encarregar de 
la recol·lecció de les dades per a l’obra de la Fondazione Giorgio Cini.  Amb el 
suport  de  la  CAMV  s’ha  engegat  la  transcripció  digital  d’aquestes  enquestes. 
L’objectiu del projecte és publicar cartografiats tots aquests materials, i així podríem 
culminar la part catalana de l’ALM.

— Localització, transcripció i edició de textos d’escriptors mallorquins d’entre els 
segles xix i xx. Durant aquest curs s’han elaborat els índexs dels articles de Gabriel 
Alomar al  periòdic  El Poble Català durant els  anys 1907-1910. Posteriorment  a 
aquesta feina d’indexació, s’han transcrit els articles d’Alomar a  El Poble Català 
que,  per  error  o  per  oblit,  no  estaven  transcrits  encara  i  dels  quals  teníem 
reproduccions en fotocòpies. Finalment, s’han repassat algunes de les transcripcions 
ja fetes, però que contenien abundants lectures dubtoses o mal interpretades.

— Buidatge  temàtic  de  Les  mil  i  una  nits.  La finalitat  del  projecte  és  oferir  un 
buidatge exhaustiu dels tres volums de l’edició catalana de  Les mil i una nits,  a 
partir de la recerca de tots els elements que fan referencia a la dona: caracterització, 
rol social, entorn i ambientació, relacions amb l'entorn i amb els altres... La recerca 
s'ha articulat entorn de distintes línies temàtiques i s’acompanyarà de cites textuals 
que en siguin un exemple.

— Edició i estudi crític dels articles que Joan Estelrich va publicats a la premsa 
mallorquina.  L’objectiu  del  treball  és  la  localització,  la  transcripció,  l’edició  i 
l’estudi  crític  de  tots  els  articles  que  va  publicar  Joan  Estelrich  durant  la  seva 
primera joventut als setmanaris Sóller i La Vanguardia Balear, ambdós publicats a 
Mallorca. Durant l’any 2012 s’ha realitzat la transcripció dels noranta textos que 
l’escriptor va publicar al setmanari Sóller els anys 1915 i 1916.

Per altra banda, pel que fa a activitats de divulgació,  els dies 29 i 30 de novembre i 1 de 
desembre de 2012 es va realitzar a l’Edifici Ramon Llull del campus de la Universitat 
de les Illes Balears el V Curs de Cultura Popular, adreçat a estudiants de les diverses 
universitats  catalanes  i  organitzat  pel  Grup  de  Recerca  en  Etnopoètica  de  les  Illes 
Balears. Els estudiants de fora de la Universitat de les Illes Balears gaudiren de beques 
que els cobriren bona par de les despeses de desplaçament, allotjament i manutenció, 
gràcies al suport econòmic de la Càtedra Alcover-Moll-Villangómez.

Una altra activitat que s’ha dut a terme durant aquest any ha estat el canvi de disseny de 
la pàgina web de la Càtedra. El darrer es realitzà al llarg de l’any 2007. Des de llavors 
només se n’havien actualitzat els continguts. La tasca principal ha estat la modernització 
de la pàgina, fonamentalment a partir de la introducció del llenguatge HTML 5 i del 
disseny amb CSS.



Finalment, amb relació a les activitats permanents de la Càtedra, cal destacar que, a part 
de continuar amb el manteniment i l’ampliació de les dades de la pàgina web del Centre 
de  Documentació  en  Sociolingüística,  també  s’hi  ha  realitzat  una  actualització  del 
disseny i de part dels continguts.



Càtedra Bancaja-UIB Joves Emprenedors

— Any 2012

A) Finançament del curs 21235 Creació d’Empreses al pla d’estudis de GADE
http://estudis.uib.cat/es/grau/ade/GADE-P/21235/index.html

B) Premi Càtedra Bancaja
Serveis d’assessorament, consultoria externa, webs i viver d’empreses al ParcBIT per 
un valor de 6.000 euros per a tres premiats. Organitzat conjuntament amb el ParcBIT. 
Participació de 70 alumnes.
http://www.uib.es/noticies/La-Catedra-Bancaja-de-Joves-Emprenedors-i-
el.cid260078?languageId=100000

C) Realització  d’un  Taller  d’Emprenedoria  Innovadora  en  Turisme:  Turisme 
Experiencial

Organitzat conjuntament amb la Facultat de Turisme. Realitzat el 2013, es va planificar 
el 2012.
http://www.uib.es/noticies/Jornada-de-Turisme-Experiencial-Emprendre-
creant.cid275579

— Primer semestre Any 2013

A) Finançament del curs 21235 Creació d’Empreses al pla d’estudis de GADE
http://estudis.uib.cat/es/grau/ade/GADE-P/21235/index.html

B) Premi Càtedra Bancaja
Serveis d’assessorament, consultoria externa, webs i viver d’empreses al ParcBIT per a 
tres  premiats.  Organitzat  conjuntament  amb  el  ParcBIT.  Previst  per  notificar  al 
setembre. Participació de 49 alumnes.

C) Realització d’una Jornada d’Innovació Social 
Organitzada conjuntament amb la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i 
Eticentre
http://canal.uib.es/es/canals/Jornada-dinnovacio-social-i-empresa-Alex-
Rovira.cid298473?categoryId=100126

D) Curs Pont per Emprendre
Organitzat conjuntament amb la Càtedra Sol Meliá
http://informacio.uib.cat/digitalAssets/241/241282_pont_emprendre.pdf
En execució.

E) Premi Innovació Social a les Balears
Organitzat conjuntament amb Eticentre
En execució.

Nota final: La Càtedra Bancaja-UIB de Joves Emprenedors ha deixat d’existir el 30 de 
juny de 2013.  Està  pendent  de formalitzar-se la  creació d’una nova càtedra amb el 
Govern balear que pugui seguir actuant en aquest àmbit.

http://informacio.uib.cat/digitalAssets/241/241282_pont_emprendre.pdf
http://canal.uib.es/es/canals/Jornada-dinnovacio-social-i-empresa-Alex-Rovira.cid298473?categoryId=100126
http://canal.uib.es/es/canals/Jornada-dinnovacio-social-i-empresa-Alex-Rovira.cid298473?categoryId=100126
http://estudis.uib.cat/es/grau/ade/GADE-P/21235/index.html
http://www.uib.es/noticies/Jornada-de-Turisme-Experiencial-Emprendre-creant.cid275579
http://www.uib.es/noticies/Jornada-de-Turisme-Experiencial-Emprendre-creant.cid275579
http://www.uib.es/noticies/La-Catedra-Bancaja-de-Joves-Emprenedors-i-el.cid260078?languageId=100000
http://www.uib.es/noticies/La-Catedra-Bancaja-de-Joves-Emprenedors-i-el.cid260078?languageId=100000
http://estudis.uib.cat/es/grau/ade/GADE-P/21235/index.html


Càtedra Banca March de l'Empresa Familiar

Les activitats de la Càtedra, i del seu director, es fan en l'àmbit de la docència, de la 
recerca i de la participació amb l'entorn de les empreses familiars.

Docència  de  les  assignatures:  Empresa  Familiar,  en  llicenciatures  i  diplomatures;  i 
L'Empresa Familiar en el Sector Turístic, en el Màster oficial en Direcció i Planificació 
Turística.
Els  empresaris  i  directius  que  han estat  convidats  per  la  Càtedra  són  José  Lorenzo 
Mulet, exvicepresident del Grup Barceló, i Encarna Piñero, del grup Piñero, que han 
participat en les sessions del màster. 

La  coordinació  amb  la  resta  de  càtedres  d’Empresa  Familiar  de  la  resta  de  l'Estat 
espanyol es fa amb les reunions de coordinació a Madrid, a més de la participació del 
director en el Congreso Anual de l’Instituto de la Empresa Familiar.

La Càtedra Banca March de l'Empresa Familiar va organitzar per al novembre de 2012 
la V jornada, per reforçar la relació Universitat i empresa familiar. La inauguració de 
l'acte va anar  a càrrec del  Sr.  José Nieto,  conseller  delegat  de Banca March,  el  Sr. 
Rafael Salas, president de l’Associació Balear de l’Empresa Familiar, i la Rectora de la 
UIB, a més del director de la Càtedra. 
A la primera ponència es varen analitzar els resultats d'un estudi desenvolupat per la 
Càtedra Banca March de l'Empresa Familiar que fa evidents les diferències de l'impacte 
de  la  crisi  econòmica  en  el  finançament  bancari  d'una  mostra  representativa  de  les 
empreses familiars espanyoles en comparació d’empreses no familiars: la presentació va 
anar a càrrec del Dr. Alfredo Martín. A la segona es varen analitzar, des de l'experiència 
de  la  Gestora  de  Fons  i  Pensions  de  Banca  March,  les  oportunitats  d'inversió  que 
presenten les empreses familiars:  la va presentar el Sr. José Luis Jiménez Guajardo-
Fajardo, director general de March Gestión. També hi va intervenir el Sr. Josep Maria 
Serra, president del grup Catalana Occident, sobre l'experiència empresarial de Catalana 
Occident.

Enllaç pàgina web:
http://cbmef.uib.es

http://cbmef.uib.es/


Càtedra Endesa Red d'Innovació Energètica UIB

Al  llarg  del  curs  2012-2013,  els  esforços  de  la  Càtedra  Endesa  Red  d’Innovació 
Energètica  s’han  centrat  en dur  a  terme principalment  tres  projectes.  Dos d’ells,  el 
projecte parallamps i el Projecte SmartBT, es basen en dues noves línies d’investigació, 
mentre que amb el tercer d’ells, el Projecte Mobilitat Elèctrica Eficient, s’ha continuat 
aprofundint en una de les línies d’innovació que estaven en marxa durant el període 
anterior.

En quan al projecte de Mobilitat Elèctrica Eficient, s’ha dut a terme la construcció d’un 
model de consum elèctric per un vehicle elèctric, concretament un Peugeot iOn, en base 
a mesures experimentals. Posteriorment s’ha inclòs aquest model, juntament amb el que 
es creà al seu moment per al ciclomotor elèctric Oxygen Cargoscooter, en una aplicació 
web també duta a terme en el marc del mateix projecte. Mitjançant aquesta aplicació 
web,  es  possible  estimar  el  consum elèctric  dels  vehicles  en  una  ruta  definida  per 
l’usuari, tot proporcionant informació de tipus tècnic, econòmic i ambiental  sobre el 
trajecte.

El projecte Parallamps, s’ha centrat en dur un estudi detallat de les línies de mitja tensió 
on  s’ha  detectat  un  nombre  important  d'incidències/avaries  degudes  a  descàrregues 
atmosfèriques  (rajos  i  tempestes),  que  provoquen  un  TIEPI  significatiu  per  aquesta 
causa  climatològica.  S’ha  estudiat  la  causa  arrel  de  les  avaries  per  optimitzar  la 
instal·lació de nous parallamps en suports intermedis d’ubicació eficaç  que minimitzi 
les  avaries  relacionades  amb  aquesta  causa  (descàrregues  indirectes). A  més  d’una 
efectivitat estimada del 50% de millora en les avaries d'origen atmosfèric (indirecte), 
tenint en compte que els efectes de les descàrregues directes sobre una línia queden 
mitigats  a  1,5  km,  es  considera  complert  l'objectiu  d'instal·lar  el  menor  nombre  de 
parallamps possibles.

Finalment l'objectiu del projecte SmartBT, el qual es troba en fase primerenca, és el de 
desenvolupar una aplicació informàtica per al dimensionament de sistemes conjunts de 
captació d’energia fotovoltàica i d'emmagatzematge d'energia elèctrica, que permetrien 
reduir la factura de consum elèctric a l’usuari tot fent un ús més eficient de la xarxa de 
distribució.  

Altres activitats dins de Càtedra es poden resumir en :
— Impartició de l’assignatura d’Electrotècnia de tercer curs dels estudis de Grau en 

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica de la UIB.
— Creació i actualització d’una nova plana web de la Càtedra.
— Presentació de l'article "Monitorización de vehículos eléctricos para el desarrollo de 

modelos de consumo" dut a terme dins del projecte de Movilitat Elèctrica Eficient, 
al  Seminari  Anual  d'Automàtica,  Electrònica  Industrial  i  Instrumentació  2012, 
celebrat l'11, 12 i 13 de Juliol a Guimarães, Portugal.

— Presentació de l'article "Desarrollo de modelos de consumo eléctrico en función de 
parámetros de conducción en vehículos eléctricos" dut a terme dins el projecte 
Movilitat Elèctrica Eficient, al Seminari Anual d'Automàtica, Electrònica Industrial 
i Instrumentació 2013, celebrat el 10, 11 i 12 de Juliol a Madrid, España.

Enllaç a pàgina web de la càtedra: http://catedraendesared.uib.es

http://catedraendesared.uib.es/


Càtedra d’Estudis Turístics Meliá Hotels International (abans: Càtedra Sol Meliá 
d’Estudis Turístics)

Durant  el  curs  acadèmic  2012-13  s’han  realitzat  un  seguit  d’activitats  enfocades 
preferentment a afavorir l’estudi del turisme i la formació en aquesta disciplina des del 
vessant de la sostenibilitat, la responsabilitat social i la innovació, que han esdevingut 
els objectius principals de la Càtedra. En el marc del conveni vigent, aquestes són les 
activitats que s’han dut a terme:

— Fer i  resoldre la primera convocatòria  d’un ajut  per  dur a  terme un projecte  de 
recerca de  la  Càtedra d’Estudis Turístics  Meliá  Hotels  International.  El  projecte 
seleccionat va ser «Turismo cultural en las Islas Baleares: análisis, diagnóstico y 
perspectiva de futuro», responsable: professor Sebastià Serra Busquets 

— Fer i resoldre la cinquena convocatòria de la beca per a estudiants de doctorat en 
matèria turística. La beca es va atorgar al senyor Jeffrey Spencer pel treball «Mejora 
de  la  predicción  de  la  demanda  turística  a  muy  corto  plazo  a  través  de  la 
consideración de las condiciones meteorológicas».

— Desenvolupar les accions concedides a la Desena convocatòria d’accions finançades 
per la Càtedra d’Estudis Turístics Meliá Hotels International:

— Programa Internacional de Postgrau d’Economia del Turisme i del Medi Ambient, 
professor  Jaume  Rosselló  (Economia  Aplicada),  per  finançar  seminaris  de 
professorat de renom en el Màster de la UIB.

1. Accions estratègiques adreçades a fomentar l’ocupabilitat i la internacionalització 
d’estudiants del grau de Turisme, professor Bartolomé Deyà Tortella (Facultat de 
Turisme).  Convocatòria  i  resolució de  beques  per  fer  pràctiques en hotels  de 
Meliá a la República Dominicana i Malàisia.

2. Finançament de l’assignatura optativa dels graus de Turisme i Administració i 
Direcció d’Empreses Responsabilitat Social i Ètica Empresarial, oferta el primer 
semestre del curs. 

3. Finançament del Curs de Responsabilitat Social Empresarial i Sostenibilitat, de 
30 hores de durada, impartit el primer semestre. 

— A finals d’abril de 2013 es varen concedir quatre ajuts per a joves estudiants de la 
UIB per assistir al Fòrum Impulsa 2013 de la Fundació Príncep de Girona.

— Col·laboració i finançament del Congrés que es durà a terme l’octubre de 2013 a la 
UIB: «A tribute to Jafar Jafari».

— Col·laboració,  juntament  amb  la  Càtedra  Bancaja,  i  finançament  del  curs 
Turemprendedores per a alumnes de la UIB de darrers cursos de grau o màster, que 
es durà a terme el setembre de 2013. 

— A finals de juny de 2013 s’ha enllestit la publicació del treball guardonat amb el IX 
Premi  Internacional  d’Estudis  Turístics  Gabriel  Escarrer  «¿Existe  el  turista 
sostenible?  Un  análisis  de  la  disposición  a  pagar  del  turista  por  un  destino 
sostenible»,  autors:  Juan  Ignacio  Pulido  Fernández,  Yaiza  López  Sánchez  i 
Marcelino Sánchez Rivero.

Enllaç:
http://fturisme.uib.es/catedramelia/melia/

http://fturisme.uib.es/catedramelia/melia/


Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere

L’any 2012 ha estat el primer any des de la posada en marxa de la Càtedra d’Estudis de 
Violència de Gènere que la continuïtat de no es va poder garantir a través d’un conveni 
de col·laboració anual per activitats a part del Màster, ni amb la Fundació Balear contra 
la Violència de Gènere (ja extingida), ni amb l’Institut Balear de la Dona. D’aquesta 
manera, la Càtedra, gestionada des de 2009 per la Doctora Marta Fernández Morales, 
experta en gènere i Professora Titular adscrita al Departament de Filologia Espanyola, 
Moderna i Clàssica, es va centrar especialment en la sensibilització i la informació a la 
comunitat universitària sobre formació i recursos al voltant del tema de la violència de 
gènere  mitjançant  el  portal  d’Internet  http://catedraviolencia.uib.es,  una  plana  web 
actualitzada  regularment  per  la  directora  de  la  Càtedra,  tot  comptant  amb  la 
col·laboració del personal del Servei d’Informació de la UIB. 

Les negociacions portades a terme amb la Conselleria de Benestar Social a finals del 
mes de juny de 2012 va dur  com a conseqüència  el  contracte  menor  amb l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials, que ha permès realitzar activitats de caire formatiu.  Amb 
l’ajut econòmic d’aquesta entitat i al llarg del primer semestre del curs 2012-2013 s’han 
completat amb èxit tres cursos per al públic general, celebrats a l’edifici Sa Riera de la 
UIB i amb formadores tant locals com a d’altres institucions de l’Estat espanyol:

1)  3-6  setembre:  “Prevenció  de  la  violència  de  gènere  des  de  l’àmbit  familiar  i 
educatiu”,  impartit  per  la  Sra.  Marian  Moreno,  professora  d’Educació  Secundària, 
experta en gènere i  formadora de formador/es  en temes d’igualtat  (varen assistir  40 
persones; 17 varen quedar en llista d’espera).

2) 8-10 octubre: “Violència de gènere i indústries culturals”, impartit per la Dra. María 
Isabel  Menéndez  Menéndez,  professora  de  Comunicació  Audiovisual  i  Vicedegana 
d’Igualtat a la Universidad de Burgos (varen assistir 40 persones; 9 varen quedar en 
llista d’espera).

3) 16-17 novembre: “Prevenció de la violència a través de la (re)construcció d’identitats 
de gènere”, impartit per la Sra. Rosa Cursach, del grup de recerca Desigualtat, Gènere i 
Polítiques Públiques de la UIB, i la Sra. Ana Txurruka, del departament d’igualtat de 
l’Ajuntament de Sant Sebastià (varen assistir 40 persones; 22 varen quedar en llista 
d’espera).

La  matrícula,  l’assistència   i  els  qüestionaris  d’avaluació  evidencien  l’interès  i  la 
satisfacció del públic mallorquí amb les activitats ofertes per la Càtedra i l’IMAS. 

D’altra banda, una vegada aprovada la proposta presentada al Vicerectorat de Projecció 
Universitària  per la  Directora de la  Càtedra per tal  de crear  dins Edicions UIB una 
col·lecció pròpia d'acord amb la  normativa  d'aquest  Servei,   l’any 2012 ha sortit  al 
mercat editorial el primer número de la sèrie “Estudis de Violència de Gènere”, titulat 
Voces desde los márgenes. Mujeres inmigrantes, violencia y ciudadanía en Mallorca-
España. Les autores són Vanesa Vázquez Laba, Marielva Rísquez Buonaffina i Romina 
Perazzolo,  i  el  llibre  s’ha publicat  comptant  amb un ajut  econòmic de l’Oficina  de 
Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UIB. La seva presentació pública es 
va fer a la llibreria Literanta el mes de juliol de l’any corrent. En aquests moments està 
en preparació el número dos de la col·lecció, derivat del treball guardonat amb el darrer 

http://catedraviolencia.uib.es/


Premi d’Investigació de la Càtedra i  pendent de finançament  parcial  que, finalment, 
rebrà gràcies al nou conveni amb l’IBD al que ens referirem més endavant.

Al llarg del mes de novembre la Càtedra també està col·laborant amb altres institucions 
als actes envoltant el Dia Internacional de la No Violència contra les Dones (25-N), 
continuant  amb la  seva  tradició  d'establir  i  mantenir  xarxes  fortes  amb  individus  i 
entitats  que comparteixen el  seu objectiu  de sensibilitzar  i  formar la  població sobre 
aquest greu problema social. Tot i que l’any vinent es presenta difícil per les institucions 
balears  i  per  la  Universitat  mateixa  des  del  punt  de  vista  econòmic,  les  persones 
responsables  de  la  Càtedra  volen  deixar  testimoni  del  seu  compromís  de  continuar 
endavant amb activitats al voltant de la violència de gènere, que ha de ser una prioritat 
per qualsevol societat democràtica.

A l’inici  del segon semestre del període lectiu 2012-2013 i  per motius personals,  la 
directora de la càtedra va presentar la seva renúncia al càrrec que, des d’aquest moment, 
la càtedra és coordinada per la Vicerectora de Projecció Universitària tot participant en 
la programació de les activitats la pròpia doctora Marta Fernández i la responsable de 
l’Oficina  per  a  l’Igualtat  d’Oportunitats  entre  Dones  i  Homes  de  la  UIB,  doctora 
Esperanza Bosch. Les reunions mantingudes donaren com a fruit la presentació de tres 
cursos més patrocinats per l’IMAS que han de tenir  lloc entre els mesos de juny i 
desembre de 2013. Així, el mes de maig es va posar en marxa la difusió del curs “La 
violència de gènere. Aspectes normatius” impartit per Alejandra Germán que tindrà lloc 
el mes de juny i que, actualment, ha cobert totes les 40 places disponibles havent-hi 
llista d’espera. 

Finalment, es troba en procés de signatura el nou conveni amb l’Institut Balear de la 
Dona per valor de 29.450€ per al 2013, destinat al finançament parcial del màster oficial 
en polítiques d’igualtat,  la realització de campanyes  de divulgació i difusió, l’edició 
d’un volum anual de les col·leccions “Treballs feministes” i “Estudis de violència de 
gènere” i el finançament de l’estudi de situació de la igualtat entre homes i dones a la 
UIB que ha de servir per la redacció del pla d’igualtat de la nostra universitat.



Càtedra Ramon Llull (CRL)

Les  actuacions  del  curs  2012-13  han  seguit  les  tres  línies  bàsiques  de  l’entitat:  a) 
investigació i difusió en l’obra de Ramon Llull; b) manteniment del fons bibliogràfic; c) 
gestió. 

a) En  investigació  i  difusió  del  coneixement,  s’han  dut  a  terme  les  següents 
actuacions: 
— Publicació  i  presentació  del  volum  Ramon Llull  i  el  lul·lisme:  pensament  i  

llenguatge. Actes de les jornades en homenatge a J.N. Hillgarth i A. Bonner, a 
cura de M. Ripoll & M. Tortella, en l’acte de presentació conjunta dels quatre 
darrers volums de la Col·lecció Blaquerna (novembre de 2012). 

— Exposició  sobre  els  deu  anys  de  la  Càtedra  Ramon  Llull  (abril  de  2013): 
exposició de materials (documents, cartells, resums de premsa) sobre la història 
de la CRL i sobre les tasques que s’han dut a terme al llarg d’aquests 10 anys, des 
de la firma del primer conveni l’abril de 2013. 

— Participació al programa de IB3 Ràdio «Balears fa Ciència»,  dirigit  per Enric 
Culat. Entrevista sobre la Càtedra Ramon Llull i sobre el pensament lul·lià. 

— Conferència a la UOM Formentera: «Ramon Llull i la Mediterrània». 
— Conferència  «Les  dones  de  Ramon Llull:  aproximació»  al  «Curs  Història  de 

l’espiritualitat a Mallorca: de Ramon Llull a Joan Mascaró». 
— Seminari «De manuscrits, edicions i intencions o com editar Ramon Llull», en el 

Cicle  de  seminaris  «Noves  investigadores  en  Literatura»,  lligat  al  Projecte 
d’Innovació Docent «El treball de fi de grau en l’àrea de literatura: estratègies de 
planificació, seguiment, transversalització i difusió» (UIB). 

— Dues  conferències  al  taller  de  formació  organitzat  per  la  fundació  Escola 
Catòlica, concretament, «L’obra de Ramon Llull» i «Les dones de Ramon Llull». 

— Edició del Llibre d’intenció de Ramon Llull per a la col·lecció NEORL.
— Article  a  Studia  Lulliana:  «Una  lectura  no  utòpica  del  Romança  d’Evast  e 

Blaquerna».
— Article al suplement monogràfic sobre Ramon Llull  del diari ARA: «Estudiar 

Llull arreu del món».

b) Quant  a  catalogació  i  documentació,  s’ha  fet  feina  en  l’actualització  del  fons 
bibliogràfic i se n’ha enllestit la revisió i catalogació al catàleg de la Biblioteca de la 
UIB.

c) Sobre les tasques derivades de la gestió de la CRL: 
— Organització dels diferents actes i activitats.
— Digitalització de la revista monogràfica sobre Ramon Llull Studia Lulliana (en 

col·laboració amb el Servei de Documentació de la UIB).
— Manteniment i actualització de la pàgina web. 
— Assessorament d’investigadors i estudiants universitaris sobre l’obra de Ramon 

Llull i sobre els recursos bibliogràfics a l’abast de la investigació.
— Reunions periòdiques amb membres del Centre de Documentació Ramon Llull 

de Barcelona i del Raimundus Lullus Institut de Freiburg per a la coordinació de 
les diferents investigacions i actuacions en l’edició de les obres de Ramon Llull. 

— Tasques específiques derivades de l’organització del Congrés del Setè Centenari 
de la mort del Beat Ramon (2015-2016).



Enllaços: 
http://catedraramonllull.uib.cat/
http://studialulliana.uib.cat
http://orbita.bib.ub.edu/llull/index.asp

http://orbita.bib.ub.edu/llull/index.asp
http://studialulliana.uib.cat/
http://catedraramonllull.uib.cat/


Càtedra de Salut Laboral 

La Càtedra de Salut Laboral per a la prevenció dels riscs derivats del treball es va crear 
l’any  2009  per  tal  de  continuar  les  activitats  de  la  Càtedra  Fundació  MAPFRE en 
relació  amb la  salut  laboral  (seguretat  en  el  treball,  higiene  industrial,  ergonomia  i 
psicosociologia aplicada) en els àmbits propis de les càtedres universitàries (docència, 
recerca i difusió cultural).

En l’àmbit de la docència, des de la Càtedra s’ha promogut la impartició durant l’any 
acadèmic 2012-13 de l’assignatura 3484 Prevenció de Riscs Laborals, de 6 crèdits, dins 
l’oferta general de lliure configuració per a l’alumnat de diplomatures, llicenciatures i 
altres plans d’estudis en vies d’extinció. L’assignatura s’ha impartit en dos grups, un en 
cada  semestre,  a  càrrec  de  la  doctora  Francesca  Garcias,  professora  titular  del 
Departament  de  Física  de  la  UIB,  amb  un  total  de  78  alumnes.  La  superació  de 
l’examen corresponent dóna dret a l’acreditació oficial del nivell bàsic en prevenció de 
riscs laborals, d’acord amb l’Annex IV del Reial decret 39/1997, pel qual es publica el 
reglament dels serveis de prevenció.  

D’altra banda, s’han seguit impartint els ensenyaments oficials de Màster Universitari 
de Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals) en col·laboració amb l’entitat ASIMAG, 
gestora  de  formació.  D’aquesta  manera,  el  màster  es  pot  cursar  en  dues  modalitats 
d’ensenyament: semipresencial al campus de la UIB i a distància, sobre la plataforma 
telemàtica  de  l’entitat  col·laboradora.  29 alumnes  han iniciat  aquesta  titulació  l’any 
acadèmic 2012-13, i altres 93 han inscrit el treball de fi de màster. 

L'activitat  docent  de  postgrau  de  la  Càtedra  inclou  la  impartició  del  curs  d'Expert 
Universitari en Malalties Professionals (20 crèdits) que s'ha dut a terme conjuntament 
amb l'Escuela Nacional de Medicina del Trabajo de l'Instituto de Salud Carlos III. El 
curs s'ha impartit en modalitat de «presencialitat virtual» i ha comptat amb la matrícula 
de 30 alumnes repartits per tota la geografia espanyola. 

En representació de la Càtedra, el director va impartir, per invitació, una conferència a 
la  Direcció  General  de  Treball  i  Salut  Laboral  amb  motiu  de  la  presentació  de 
l'Associació  d'Ergonomia  i  Psicosociologia  de  les  Illes  Balears  (AERIB).  La 
conferència,  titulada  «Ergonomia,  psicosociologia  aplicada  i  Universitat»,  va  ser 
transmesa per videoconferència a Menorca i Eivissa.

En l’àmbit de la recerca, s’ha d’esmentar la col·laboració de la Càtedra de Salut Laboral 
de la UIB amb la Direcció General de Treball i Salut Laboral del Govern de les Illes 
Balears,  iniciada  durant  l’any  acadèmic  2012-13,  en  el  projecte  d’anàlisi  de  riscs 
higiènics en les tasques de manteniment i reparació de superfícies d’embarcacions, a 
causa de contaminants volàtils presents en els llocs de treball d’aquest sector econòmic.



Càtedra Sampol d’eficiència i gestió energètica

La Càtedra Sampol d’eficiència i gestió energètica s’establí l’any 2008 per articular la 
col·laboració entre SAMPOL, Ingeniería y Obras, SA, i el Departament de Física de la 
Universitat  de  les  Illes  Balears.  SAMPOL Ingeniería  y  Obras,  SA,  és  una  empresa 
familiar amb més de 75 anys d’història i de capital íntegrament balear, que centra la 
seva activitat al voltant de quatre grans línies de negoci: les infraestructures elèctriques, 
la generació energètica, l’obra civil i les aplicacions tecnològiques. En totes aquestes 
àrees  l’empresa  destaca  per  la  cerca  de  l’excel·lència  en  la  recerca  de  l’eficiència 
energètica.  Els  objectius  de  la  Càtedra  Sampol  d’eficiència  i  gestió  energètica  són: 
promoure  les  activitats  docents  en  l’àrea  de  la  gestió  energètica  i  les  energies 
renovables, l’organització i participació en activitats divulgatives de la gestió integral i 
de  l’eficiència  energètica,  i  fonamentalment  la  realització  de  tasques  de  recerca  i 
desenvolupament (R+D) conjuntes (UIB-Sampol Ingeniería y Obras, SA).

En el marc d’aquestes línies de treball, la Càtedra ha realitzat al llarg del curs acadèmic 
2012-13 les activitats següents:

Referent a la docència, l’activitat portada a terme per la Càtedra Sampol ha consistit a 
donar suport  a les  accions formatives de l’assignatura optativa Energies Renovables 
(4705), dels estudis de grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.

En el  marc  de  les  actuacions  conjuntes  de recerca  i  desenvolupament  (R+D) s’han 
portat a terme de forma conjunta tres actuacions: 

La implantació d’un sistema de quatre punts de recàrrega de vehicles elèctrics a la UIB 
(ed.  Ramon  Llull)  i  deu  punts  de  recàrrega  al  ParcBIT  (zona  de  la  central  de 
cogeneració), portada a terme al llarg del present curs acadèmic, en el marc del projecte 
tractor del ParcBIT SmartBit, liderat pel departament de R+D de Sampol Ingeniería y 
Obras,  SA. El sistema de recàrrega fou inaugurat  el  passat  21 de juny de 2012 pel 
senyor Gabriel Sampol, president de Sampol Ingeniería y Obras, i la doctora Montserrat 
Casas, Rectora de la UIB.

La  col·laboració  dels  membres  de  la  Càtedra  en  el  desenvolupament  del  projecte 
europeu  FP7  WATTALYST.  L’objectiu  d’aquest  projecte  és  la  generació  de 
coneixement  en el  marc de  les  ICT,  a  fi  d’aconseguir  una reducció  de la  demanda 
energètica dels edificis basant-se en models DR (Demand-Response). En el marc del 
projecte  l’equip  de  la  Càtedra  ha  realitzat  el  projecte  executiu  d’implantació  d’un 
sistema de monitorització remota del consum de l’edifici  Anselm Turmeda (campus 
universitari) i de les diferents variables ambientals d’aquest edifici, a fi de dotar-lo dels 
equips  de  mesura  necessaris  perquè  es  pugui  emprar  com a  Test  Site del  projecte 
WATTALIST a les Illes Balears.

Finalment en el marc de la recerca conjunta de projectes des de la Càtedra s’ha fet la 
sol·licitud  del  projecte  SHINE,  per  a  la  creació  d’una  xarxa  d’estudis  de  doctorat 
europea (Marie Curie Networks) especialitzada en l’energia solar tèrmica, el qual ha 
estat concedit a final del mes de maig de 2013. 



Sistema de RVE, UIB (Sampol)

Enllaços:
http://www.sampol.com
http://www.sampol.com/referencias.php?limit=2&cat=energia&subcat=control&pag=S
_ENERGIAS

http://www.sampol.com/referencias.php?limit=2&cat=energia&subcat=control&pag=S_ENERGIAS
http://www.sampol.com/referencias.php?limit=2&cat=energia&subcat=control&pag=S_ENERGIAS
http://www.sampol.com/


Càtedra Telefònica - UIB: Sanitat Digital i Turisme Sostenible

La Càtedra Telefònica de la UIB per a Sanitat Digital i Turisme Sostenible, creada per 
la iniciativa de la Universitat de les Illes Balears i Telefónica, SA, pertany a la Xarxa de 
Càtedres  que  Telefònica  ha  subscrit  amb diverses  universitats  espanyoles.  El  focus 
comú del  treball  desenvolupat  per cadascuna de les  càtedres  és  analitzar  la situació 
actual i  identificar les tendències sobre  l'impacte de la tecnologia en la societat.  Es 
tracta d'estudiar com la tecnologia forma part de les nostres vides i hi influeix, sota 
l'enfocament  concret  de  Sanitat  Digital  i  Turisme  Sostenible,  pertanyent  a  aquesta 
Càtedra Telefònica - UIB.

Entre les activitats més rellevants realitzades durant l’any acadèmic 2012-13 hi ha:
• Emergency  Web  App:  disseny  i  desenvolupament  d’una  aplicació  web 

multiplataforma, fàcilment adaptable a qualsevol dispositiu mòbil,  i  multiidioma, 
accessible  per  a  qualsevol  usuari,  independentment  dels  seus  coneixements 
tecnològics i/o el seu idioma. El seu objectiu és millorar la interacció entre l’usuari i 
el  servei  d’emergències  integrant  un  nou  canal  de  comunicació  aprofitant 
l’increment  d’ús  dels  dispositius  mòbils  per  part  dels  usuaris  i  l’accés  a  través 
d’Internet. 

• Treball de fi de Màster en Tecnologies de la Informació de Beatriz Gómez, integrant 
de la Càtedra Telefònica - UIB, basat en l’aplicació esmentada anteriorment.

• Tesi doctoral de Mehdi Khouja sobre «Mecanisme de descobriment de serveis en 
una arquitectura mòbil sensible al context», parcialment finançada per la Càtedra 
Telefònica - UIB.

• Convocatòria de projectes 2012, destinada a analitzar la situació actual i identificar 
les tendències sobre l’impacte de la tecnologia en la societat. Dirigida als docents i 
investigadors  de  la  Universitat  de  les  Illes  Balears  que  volen  participar  en  les 
activitats  d’investigació,  desenvolupament,  innovació,  divulgació  o  formació  en 
àrees d’actuació de la Càtedra relacionades amb les tecnologies informàtiques i de la 
comunicació, i específicament de serveis i aplicacions mòbils.  Desafortunadament, 
la selecció i execució de la cartera de projectes que es varen enviar a la convocatòria 
va ser suspesa per Telefònica a causa de restriccions pressupostàries de la Càtedra.

• Presentació  de  l’article  «Integration  of  Emergency  Web  App  for 
accessingtheemergencyservicesbymobilephones»  a  la  15th  IEEE  International 
Conference on e-Health Networking, Application & Services (IEEE HEALTHCOM 
2013), que tindrà lloc a Lisboa, Portugal.

• Presentació de proposta d’un capítol per al  llibre  Mobile Health (mHealth): The  
Technology Road Map, publicat per Springer i acceptat per a possible publicació al 
setembre.

• Coorganització  de  les  jornades  de  presentació  de  les  beques  Talentum  de 
Telefònica:
1. Octubre  de  2012:  http://www.uib.es/noticies/Telefonica-convida-els-estudiants-

de-la-UIB-a.cid257437
2. Juny de 2013: http://www.uib.es/noticies/Les-beques-Talentum-StartUps-tornen-

a-la-UIB.cid295235

http://www.uib.es/noticies/Les-beques-Talentum-StartUps-tornen-a-la-UIB.cid295235
http://www.uib.es/noticies/Les-beques-Talentum-StartUps-tornen-a-la-UIB.cid295235
http://www.uib.es/noticies/Telefonica-convida-els-estudiants-de-la-UIB-a.cid257437
http://www.uib.es/noticies/Telefonica-convida-els-estudiants-de-la-UIB-a.cid257437


Taules i gràfics:

1 - Treball de fi de màster

 

2 - Tesi doctoral

Enllaços: http://catedratelefonica.uib.es/

http://catedratelefonica.uib.es/


Càtedra UNESCO - Sa Nostra per a la Gestió Empresarial i el Medi Ambient

La Càtedra UNESCO - Sa Nostra per a la Gestió Empresarial i el Medi Ambient 
està adscrita al Centre de Recerca Econòmica (CRE), amb l’objectiu de contribuir, a 
través  de  diversos  programes  educatius,  al  desenvolupament  socioeconòmic  de  la 
comunitat balear des de la implantació de sistemes de gestió de la qualitat i del medi 
ambient.

Des del 28 de setembre de 2010, el doctor Àngel Bujosa Bestard és el director de la 
Càtedra UNESCO, i la doctora Catalina Maria Torres Figuerola n’és la coordinadora. 

Activitats realitzades durant el curs acadèmic 2012-13:
1. Docència: la Càtedra participa en el Màster Oficial en Economia del Turisme i del 

Medi  Ambient,  incentivant,  d’aquesta  manera,  la  investigació  en  economia  del 
turisme posant una especial atenció en els aspectes relacionats amb el medi ambient. 
A més, el Màster ha propiciat les relacions internacionals de la Universitat de les 
Illes Balears, aspecte que ha permès millorar la investigació i la formació. 

2. Conferències i seminaris: els investigadors vinculats a la Càtedra han participat en 
diverses  conferències,  seminaris  i  congressos,  entre  els  quals  destaquen  la  20th 
Annual Conference of the European Association of Environmental  and Resource 
Economists i el seminari European Workshop on DCE. Així mateix, el director de la 
Càtedra, doctor Àngel Bujosa Bestard, ha participat en el VI Encuentro de Cátedras 
UNESCO de España, organitzat pel Centre Internacional de Mètodes Numèrics en 
Enginyeria (CIMNE), la Comisión Española de Cooperación con la UNESCO i la 
Xarxa  de  Càtedres  UNESCO  Catalanes,  amb  la  col·laboració  del  centre 
UNESCOCAT. En aquesta ocasió, els  debats desenvolupats durant la trobada de 
càtedres han seguit  la temàtica de «La doble función de las Cátedras UNESCO: 
centros de reflexión y enlace academia-sociedad. Presente y futuro».

3. Investigació: la Càtedra, a través del CRE, ha participat en el desenvolupament de 
distints projectes d’investigació, com ara el projecte competitiu «Efectos del cambio 
climático sobre la demanda turística. Evidencia empírica y medidas de adaptación», 
finançat  pel  Ministeri  de  Ciència  i  Innovació.  Fruit  d’aquesta  recerca  és  la 
publicació  de  diversos  articles  en  revistes  especialitzades  (Climatic  Change,  
Environmental  and Resource Economics,  Tourism Economics,  etc.)  i  capítols  de 
llibre.
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