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Preu de matrícula:
UIB: 45 euros
Estudiants: 45 euros.
Desocupats: 45 euros
Altres: 65 euros.

http://cursosestiu.uib.cat/digital/
Servei d’Informació
971 172 939
informacio@uib.cat
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Disseny: Direcció de l’Estratègia de la Comunicació i Promoció Institucional de la UIB. http://dircom.uib.cat/
Fotografia: A. Costa

Art i tecnologies de la informació. Art-TI
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Dieta mediterrània i gastronomia mexicana: dos patrimonis

Curs
de bonesdepràctiques
comunicatives sobre prostitució
UNESCO
la humanitat
(mitjans de comunicació i TIC)

Introducció al llenguatge cinematogràfic

Ciutats intel·ligents i desigualtat social: cap a un territori cohesiu?

L’empresa familiar. Problemes a propòsit del relleu

Ciutats
intel·ligents. Impacte sobre una destinació turística
generacional
Creació,
comunicació
política
Les tecnologies
dei la
informació i la comunicació per a la

transformació del procés d’ensenyament-aprenentatge

Dret i noves tecnologies: nous problemes i possibles solucions

SonTIC
i qualitat
vida d’un entorn de treball productiu
Eines
per a la de
creació
Innovació docent a secundària. Com es pot millorar la docència
amb les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixementCol·laboració:
Internet avui: béns comuns digitals, pràctiques col·lectives
i conflictes tecnopolítics

4, 5, 11 i 12 de juliol de 2014.
Divendres de 16 a 20 hores i de 16 a
21 hores i dissabtes de 10 a 15 hores.
Lloc: aula 5 de l’edifici Sa Riera. C/ de
Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma.

Durada: 25 hores (18 de presencials i
7 de treball autònom).
Nombre de places: 40.

Tractarem alguns dels eixos fonamentals
de la creació i l’exhibició artística basada en
tecnologies digitals, plantejats des de la praxi
artística i documental i des de la difusió de la
recerca.
Coordinació: Dra. M. Josep Mulet, Dept. de
Ciències Històriques i Teoria de les Arts. Grup de
recerca de Patrimoni Audiovisual, Mass-media i
Il·lustració. UIB.
Requisit: portar ordinador personal. Avisarem si
és necessari algun navegador específic.

Del 7 a l’11 de juliol de 2014.
De dilluns a divendres de 16 a 20
hores.
Lloc: aula 9 de l’edifici Sa Riera.
Videoconferència a Menorca, Eivissa
i Formentera.

Lloc: aula 5 de l’edifici Sa Riera. C/ de
Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma.
Durada: 25 hores (24 de presencials i 1
de treball de l’alumne).

Coordinació: Bartomeu Alorda Ladaria, professor
contractat doctor, Departament de Física, UIB..

Durada: 25 hores (20 de presencials i
5 de treball autònom).

Del 14 al 18 de juliol de 2014.
de 9.30 a 14.30 hores.
Lloc: aula AIAT7 de l’edifici Anselm
Turmeda.
Durada: 25 hores.
Nombre de places: 20.

Mostrarem les funcionalitats de diverses eines
software i aplicacions per a tauleta i/o telèfon
intel·ligent que permeten planificar el treball
personal o d’equip, fer el seguiment de la
feina, donar suport a la delegació de tasques i
compartir documents i resultats.
Coordinació: Dra. Antònia Mas Pichaco,
professora titular d’universitat, i Dr. Antoni Lluís
Mesquida Calafat, professor ajudant doctor, Dept.
de Ciències Matemàtiques i Informàtica, UIB.

Llengua vehicular: català.

Nombre de places: 40.

BONES PRÀCTIQUES COMUNICATIVES SOBRE PROSTITUCIÓ (mitjans de comunicació i TIC)

Divendres de 16 a 20 hores, i dissabtes
de 9.30 a 20 hores.

Quan diem ciutats intel·ligents parlam de
tecnologia o d’una nova forma de relacionar-se
amb els veïns? Iniciam el viatge per esmicolar el
concepte de ciutat intel·ligent i quina implicació
tindrà envers el sector turístic.

Llengua vehicular: català/castellà.

Llengua vehicular: català/castellà.

18,25,19 i 26 de juliol de 2014.

EINES TIC PER A LA CREACIÓ
D’UN ENTORN DE TREBALL PRODUCTIU

CIUTATS INTEL·LIGENTS.
IMPACTE SOBRE UNA DESTINACIÓ TURÍSTICA

ART I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ. ART-TI

Analitzarem com es presenta la informació als
mitjans de comunicació i a Internet quan es
parla de prostitució: sensacionalisme, prejudicis
socials, informació poc fiable, etc., i parlarem de
la guia de bones pràctiques comunicatives del
Grup d’E. sobre Prostitució.
Coordinació: Lluís Ballester Brage, professor
titular d’universitat, i Rosario Pou Gordaliza,
ajudant doctora. Dept. de Pedagogia i
Didàctiques Específiques, UIB. Grup d’Estudi
sobre la Prostitució a les Illes Balears (GEPIB).

Nombre de places: 40.

CREACIÓ, COMUNICACIÓ I POLÍTICA
Del 21 al 25 de juliol de 2014.
De 10 a 14 hores.
Lloc: aula 9 de l’edifici Sa Riera.
Videoconferència a Menorca, Eivissa
i Formentera
Durada: 25 hores (20 de presencials i
5 de treball autònom).
Nombre de places: 40.
Llengua vehicular: català/castellà.

INNOVACIÓ DOCENT A SECUNDÀRIA. COM ES POT MILLORAR
LA DOCÈNCIA AMB LES TECNOLOGIES DE L’APRENENTATGE I EL
CONEIXEMENT

Les tecnologies actuals han trasbalsat la pràctica,
la promoció i l’estudi de la comunicació i la
política. Donarem pautes per a una utilització
més personal i pràctica de les tecnologies actuals
i fomentarem el diàleg entre diferents camps de
la creativitat i de l’estudi.

Del 7 a l’11 de juliol de 2014.

Coordinació: Francesc M. Rotger, periodista
i professor tutor de la UNED. Sebastià Serra
Busquets, catedràtic d’Història Contemporània,
Dept. de Ciències Històriques i Teoria de les Arts,
UIB, professor del CESAG.

Durada: 25 hores.

De 9 a 14 hores.
Lloc: Anselm Turmeda, campus
universitari. Cra. de Valldemossa,
km 7.5. Palma.

Nombre de places: 40.

Les tecnologies de la informació faciliten la tasca
dels professors amb una sèrie d’aplicacions
(basades en la web 2.0 i les socials) que ajuden
en el procés educatiu. Farem un reciclatge
per saber com podem conèixer i millorar l’ús
d’aquestes aplicacions.
Coordinació: Carlos Guerrero Tomé, professor
col·laborador. Departament de Ciències
Matemàtiques i Informàtica, UIB.

Llengua vehicular: català/castellà.

Llengua vehicular: català/castellà.

CIUTATS INTEL·LIGENTS I DESIGUALTAT SOCIAL:
CAP A UN TERRITORI COHESIU?
Del 7 a l’11 de juliol de 2014.
De 9 a 14 hores.
Lloc: aula 9 de l’edifici Sa Riera.
Videoconferència a Menorca, Eivissa
i Formentera.
Durada: 25 hores (15 de presencials 10
de treball de l’alumne).
Nombre de places: 35.
Llengua vehicular: català/castellà.

Partint de l’obsolescència dels models urbans
actuals, exposarem els processos d’evolució (o
involució) que ha sofert el territori al llarg del
temps, fomentant la reflexió envers alternatives
viables i possibles estratègies d’actuació.
Coordinació: Maria Antònia Carbonero,
professora titular d’universitat, àrea de Sociologia,
grup de recerca Desigualtats, Gènere i Polítiques
Públiques, Dept. de Filosofia i Treball Social, UIB.

DRET I NOVES TECNOLOGIES:
NOUS PROBLEMES I POSSIBLES SOLUCIONS
Del 7 a l’11 de juliol de 2014.
De 9 a 14 hores.
Lloc: aula AA06 de l’edifici G. M.
Jovellanos.
Durada: 25 hores.

Tractarem els nous problemes jurídics generats
per l’ús de les tecnologies de la informació,
analitzarem els aspectes tècnics de la matèria
i en parlarem des del punt de vista econòmic i
empresarial.
Coordinació: Dr. José Javier González de Alaiza
Cardona i Dra. Antònia Paniza Fullana, professors
de Dret Civil, Departament de Dret Privat, UIB.

INTERNET AVUI: BÉNS COMUNS DIGITALS, PRÀCTIQUES COL·LECTIVES I CONFLICTES TECNOPOLÍTICS
Del 25 al 31 de juliol de 2014.
De 9 a 13.30 hores.
Lloc: aula 9 de l’edifici Sa Riera.
Videoconferència a Menorca,
Eivissa i Formentera.

Nombre de places: 50.

Durada: 25 hores (20 de presencials
i 5 de treball autònom).

Llengua vehicular: català/castellà.

Nombre de places: 30.
Llengua vehicular: català/castellà.

Estudiarem el desenvolupament dels béns
comuns digitals, les pràctiques col·lectives que
s’hi donen, així com els processos d’encerclament
(enclosures) que viu Internet com a recurs global
d’informació, comunicació i creació col·lectiva.
Coordinació: Onofre Rullan Salamanca, catedràtic
d’universitat. Departament de Ciències de la
Terra, UIB.

