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LLETRA DE CONVIT 
La Universitat d’Estiu d’Eivissa i Formentera torna 
puntual a la seva cita anual, malgrat les sobtades baixes i 
retallades institucionals. 
 
Seguim creient en el model d’universitat d’estiu a Eivissa 
i Formentera, per això tornam a ser amb vosaltres, per 
oferir-vos noves propostes d’aprendre lúdicament o de 
divertir-se aprenent, amb una oferta d’allò més plural, en 
forma de tres cursos i un taller.  
 
El curs «Crisi, quina crisi? Eines per a la recuperació 
econòmica» vol analitzar quines són les causes que han 
dut a la situació econòmica actual al nostre entorn, quines 
són les conseqüències de la crisi, quines oportunitats 
s’obren en l’entorn econòmic actual, quines són les 
estratègies i els instruments per créixer en temps de crisi i 
com podem incorporar-los al dia a dia de l’empresa. Una 
magnífica oportunitat per acostar-se a la realitat 
econòmica, un tema de màxima actualitat. 
 
«Internet per a tothom, curs pràctic per navegar per 
Internet i no morir en l’intent» ens apropa a l’ús de l’eina 
tecnològica més emprada de la història, després del foc i 
la roda. Ens vol apropar a aquesta eina tan comuna avui 
en dia, sense riscs, amb les mesures apropiades, 
proporcionant-nos una visió i uns coneixements bàsics 
que ajudin a entendre, millorar i potenciar l’ús d’Internet 
des d’un entorn més i més ben protegit. 
 



«Entorns virtuals a l’educació» és una oferta adreçada a 
docents i futurs docents de qualsevol etapa educativa, que 
pretén el desenvolupament de nous entorns de formació a 
l’educació, lligant-ho amb el desenvolupament de la 
competència digital de l’alumnat. 
 
Els «Tallers de tast» ens ajudaran a conèixer aliments que 
formen part de la nostra dieta, a conèixer els seus 
caràcters organolèptics i gaudir-ne, a gaudir de les seves 
propietats, d’allò que els fa atractius als ulls, el paladar i 
el record, a entendre el fonament de la gastronomia de la 
manera més pràctica, com és tastant els aliments i 
aprenent a tastar-los. Els tallers de tast de formatge, vi, 
cava, cervesa, sobrassada, oli d’oliva, cuixot i xocolata, 
faran que les nostres papil·les olfactives i gustatives 
marquin en les nostres neurones unes empremtes 
definitives. Amb aquests tallers, hi haurà un abans i un 
després en els nostres records gustatius. 
 

L’any de la darrera crisi, què més es pot demanar? On en 
trobareu més pel mateix preu? 
 
Sentiu-vos, una vegada més, molt cordialment convidats 
a la dotzena edició de la Universitat d’Estiu, nova, anual, 
actual. 
 
Com tots els anys anteriors, gaudiu dels cursos, retrobau 
vells amics, feu-ne de nous, gaudiu de la terra, de la mar, 
del cel, de la gastronomia, de la cultura, del paisatge i de 
la màgia de les illes Pitiüses. 



 
Gaudiu de tota aquesta activitat a la nostra terra! 
 
 
Dr. Josep A. Tur 
Director de la Universitat d’Estiu d’Eivissa i Formentera 
 
 
 
Direcció de la Universitat d’Estiu: Josep A. Tur Marí, 
professor del Departament de Biologia Fonamental i 
Ciències de la Salut 
 
Dates: del 19 al 23 de setembre de 2011 
 
Lloc: Seu universitària d’Eivissa i Formentera. C/ Bes, 9. 
Eivissa 
 
Horari: de dilluns a divendres de les 17 a les 21 hores 
 
Durada: 20 hores cada curs 
 
Crèdits de lliure configuració: la UIB ha concedit 2 
crèdits de lliure configuració a cada curs 
 
Hores de formació permanent de professorat: en 
tramitació 
 



CRISI, QUINA CRISI? 
EINES PER A LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA 
 
Has pensat quines són les causes que han dut a la situació 
econòmica actual?, quines són les conseqüències de la 
crisi?, quines oportunitats s’obren en l’entorn econòmic 
actual?, o quines són les estratègies i els instruments per 
créixer en temps de crisi?, i com podem incorporar-los al 
dia a dia de l’empresa?... Aleshores, el curs et dóna una 
magnífica oportunitat per acostar-te a la realitat 
econòmica, tema de màxima actualitat. 
 
Coordinació: Margalida Payeras, Departament 
d’Economia Aplicada. Maria Antònia Garcia, 
Departament d’Economia de l’Empresa. Marta Jacob, 
Departament d'Economia Aplicada. Margalida Alemany, 
Departament d’Economia de l’Empresa. Universitat de 
les Illes Balears. 
 
Professorat: Universitat de les Illes Balears: Margalida 
Payeras, professora titular d'universitat. Marta Jacob, 
professora titular d'universitat. Maria Antònia Garcia, 
professora titular d'universitat. Margalida Alemany, 
professora titular d'escola universitària. Antoni Costa, 
professor col·laborador.  
Altres institucions: conferenciants que provenen del 
sector de la consultoria internacional, de la distribució i 
de la gran distribució i del món de la creativitat. 
 
Nombre de places: 25 



 
Alumnat 
Professionals, professors d’educació secundària, 
llicenciats, diplomats, estudiants de la UIB o d’altres 
universitats i totes aquelles persones que tinguin 
inquietuds o vulguin conèixer millor la realitat 
econòmica que ens envolta.  
 
Introducció 
Ens trobam davant una crisi econòmica iniciada als Estats 
Units el mes d’agost de 2007 i que prest va afectar el 
conjunt dels països, amb conseqüències de gran 
transcendència per al conjunt de la societat. El tancament 
d’empreses, l’augment de l’atur, l’augment del deute 
públic, són alguns dels símptomes d’una economia en 
crisi.  
Preocupats per la situació econòmica actual, encara que 
no hi ha receptes màgiques, és temps per analitzar quines 
estratègies s’han de tenir en compte per aconseguir fer 
efectiva la recuperació econòmica, objecte d’aquest curs. 
 
Objectius 
Analitzar i tractar de buscar els elements clau per a la 
recuperació econòmica des d’una perspectiva 
multidisciplinària. 
Generar en el participant una nova forma de pensar i 
d’actuar a l’entorn laboral, empresarial o professional, 
reconeixent els comportaments i conductes emprenedors 
(fixació d’objectius, cerca d’oportunitats, iniciativa, 
persistència, compliment, autoconfiança, etc.). 



Reflexionar sobre noves oportunitats en temps de crisi. 
Donar al participant eines per planificar, liderar, 
persuadir i aconseguir el compliment dels seus objectius.  
Fomentar d’una manera pràctica el desenvolupament 
d’aquelles habilitats que donaran un avantatge competitiu 
per afrontar els nous reptes de la nova realitat econòmica. 
 
Metodologia 
Aportacions teòriques. Dinàmiques de grup. Tallers. Joc 
de rols. Entrenament (coaching). 
 
Continguts 
I. Què ens ha dut a la crisi econòmica? Conceptes bàsics. 
Joc de rols. Margalida Payeras, Marta Jacob. 
II. Efectes de la crisi econòmica. Des de la vessant 
macroeconòmica. Des de la vessant microeconòmica. 
Marta Jacob, Margalida Payeras. 
III. Oportunitats de negoci en temps de crisi: sectors 
emergents. Conferenciant invitat. 
IV. Estratègies i instruments per créixer en temps de 
crisi. Margalida Alemany, Maria Antònia Garcia. 
V. Com s’incorporen aquestes polítiques i tàctiques al dia 
a dia de l’empresa? Cloenda del curs amb les 
corresponents autoritats acadèmiques i polítiques. 
Margalida Payeras, Marta Jacob, Margalida Alemany i 
Maria Antònia Garcia. 
 
 
 
 



INTERNET PER A TOTHOM, CURS PRÀCTIC PER 
NAVEGAR PER INTERNET I NO MORIR EN 
L’INTENT  
 
Coordinació: Bartomeu J. Serra Cifre, catedràtic 
d’universitat, Departament de Ciències Matemàtiques i 
Informàtica de la Universitat de les Illes Balears, i 
Antonio Sola Venteo, Centre de Tecnologies de la 
Informació de la Universitat de les Illes Balears, 
instructor CCNA i CCNP del Cisco Networking 
Academy Program. 
 
Professorat: Bartomeu J. Serra Cifre. Miquel Bordoy 
Marcó, instructor CCNA i CCNP del Cisco Networking 
Academy Program, Fundació Universitat-Empresa de les 
Illes Balears. Antonio Sola Venteo. Antonio Pérez 
Sánchez, Centre de Tecnologies de la Informació, 
Universitat de les Illes Balears. María Oliva Suárez, 
Centre de Tecnologies de la Informació, Universitat de 
les Illes Balears. Antoni Costa Hofer, Centre de 
Tecnologies de la Informació, Universitat de les Illes 
Balears. 
 
Nombre de places: 16 
 
Alumnat 
El curs va adreçat, en general, a tota persona que vulgui 
tenir una visió pràctica global de la seguretat i les bones 
pràctiques a Internet. Els estudiants dels estudis de 
Telemàtica i d’Informàtica també poden obtenir 



coneixements interessants per complementar la seva 
formació acadèmica i professional, ja que es proporciona 
una visió global de la temàtica. 
 
Objectius  
Internet s’ha convertit en una eina molt comuna per a 
tothom avui en dia, però també és cert que el seu ús 
comporta uns riscs que moltes vegades desconeixem. 
Aquest desconeixement ens pot dur a fer-la servir sense 
les mesures apropiades, i per tant, a estar exposats 
innecessàriament a certs riscs o bé a desconfiar 
desmesuradament de l’ús d’aquesta eina. La finalitat del 
curs és proporcionar una visió i uns coneixements bàsics 
que ajudin a tothom a entendre, millorar i potenciar l’ús 
d’Internet des d’un entorn més i més ben protegit. 
 
Metodologia 
La metodologia del curs serà eminentment pràctica, amb 
el suport de notes teòriques prèvies a cada un dels 
exercicis de laboratori. Per a les sessions de laboratori, 
els alumnes es distribuiran en diferents grups de 
pràctiques. 
 
Continguts 
Introducció. Visió general i pràctica d’Internet: què ha de 
conèixer obligatòriament un usuari d’Internet? Estructura 
i aplicacions d’Internet. 
Seguretat, una visió general: què ha de conèixer 
imprescindiblement un usuari i quines mesures ha de 
prendre a l’hora d’accedir a Internet? Conceptes i eines 



bàsiques. 
La identitat i la signatura electrònica. El DNI electrònic i 
els certificats digitals. Les federacions d’identitats. 
Les bones pràctiques: tenir l’ordinador i els programes en 
condicions; recomanacions a l’hora d’utilitzar les 
aplicacions i fer servir els serveis. Podem realitzar 
compres per Internet amb total confiança? I de les xarxes 
socials, què? 
Utilització d’eines que ajuden a mitigar els riscs de 
seguretat. 
 
 
ENTORNS VIRTUALS EN L’EDUCACIÓ 
 
Coordinació: Dra. Dolors Forteza Forteza, professora de 
la Facultat d’Educació, i Sra. Gemma Tur Ferrer, 
professora associada, estudis de grau d’Educació Infantil, 
Seu d’Eivissa i Formentera, Universitat de les Illes 
Balears. 
 
Professorat: Linda Castañeda, doctora en Tecnologia 
Educativa per la Universitat de les Illes Balears, 
professora titular d’escola universitària de la Universitat 
de Múrcia. Jesús Salinas, doctor en Filosofia i Ciències 
de l’Educació per la Universitat de les Illes Balears, 
catedràtic d’universitat de la UIB. Marina Arrabal, 
llicenciada en Pedagogia i màster en Tecnologia 
Educativa per la Universitat de les Illes Balears, tècnica 
de Campus Extens de la UIB, Seu d’Eivissa i 
Formentera. Mar Camacho, doctora en Tecnologia 



Educativa per la Universitat Rovira i Virgili, professora 
del Departament de Pedagogia, Facultat de Ciències de 
l'Educació i Pedagogia. Cristina Costa, llicenciada en 
Llengües Modernes i màster en Formació de Formadors 
per la Universitat de Lisboa, investigadora de la 
Universitat de Salford, Regne Unit. Gemma Tur Ferrer, 
mestra i llicenciada en Pedagogia, professora associada a 
la UIB, Seu d’Eivissa i Formentera. 
 
Nombre de places: 30 
 
Introducció  
Les tecnologies de la informació i comunicació a 
l’educació han permès el desenvolupament de nous 
entorns virtuals d’aprenentatge. Els nous entorns, 
institucionals i personals, han donat a la fi a l’aprenent el 
protagonisme que es mereix.  
 
El curs consisteix en cinc sessions per al tractament de 
continguts sobre les xarxes socials, el entorns virtuals per 
a l’educació, la web 2.0 i el tractament de les TIC a 
l’educació.  
 
En la primera sessió analitzarem el fenomen de les xarxes 
socials i les seves possibilitats per a l’educació. La 
segona i la tercera sessions plantegen dos temes de 
màxima actualitat, com són els entorns personals 
d’aprenentatge o Personal Learning Environments, 
anomenats globalment amb l’acrònim PLE, i els entorns 
virtuals d’aprenentatge o VLA, entre els quals es 



treballarà concretament la plataforma Moodle, ja que és, 
tal vegada, una de les que més difusió té a les institucions 
d’educació formal a les nostres illes i arreu del món. La 
quarta sessió farà una incursió a les possibilitats de la 
tecnologia mòbil, un autèntic repte per encarar en el futur 
més immediat de l’educació. Finalment, la darrera sessió 
tractarà la temàtica de la identitat digital, nova vessant 
d’un concepte ampli que haurà d’arribar a tenir un 
tractament sistemàtic i conscient com a part de la 
identitat personal. El curs compta amb la col·laboració 
especial de l’alumnat de la Facultat d’Educació de la UIB 
a la Seu d’Eivissa, que presentarà la seva experiència 
d’aprenentatge amb dossiers d’aprenentatge electrònics.  
 
Objectius 
 Conèixer i utilitzar les xarxes socials. 
 Conèixer i utilitzar noves eines per a l’apoderament 
del PLE del professorat i el seu alumnat. 
 Analitzar les possibilitats d’ús d’aquestes eines a 
l’educació. 
 Valorar les possibilitats dels dispositius mòbils a 
l’educació. 
 Anàlisi de les implicacions dels nous entorns a 
l’educació, PLE versus VLE. 
 Reflexionar sobre la potencialitat d’aquestes eines per 
impulsar el pas definitiu de metodologies més 
tradicionals a altres més constructivistes. 
 Potenciar la formació contínua i autònoma del docent 
mitjançant les TIC i la web 2.0. 
 Promoure l’autoavaluació i anàlisi sobre la integració 



de les TIC i la web 2.0 a la pròpia pràctica docent. 
 Fomentar una actitud positiva envers les TIC, la web 
2.0, la seva integració a l’aula i al centre educatiu i la 
seva potencialitat per a la formació docent. 
 Compartir i intercanviar experiències d’integració a 
l’educació de les TIC i la web 2.0 a la vida diària de 
l’aula i el centre educatiu. 
 
Metodologia 
Molt participativa i activa, perquè després de les 
exposicions magistrals de quatre dels ponents els 
participants al curs s’hauran d’implicar totalment en el 
desenvolupament de cada sessió.  
 
Continguts teòrics i pràctics 
Totes les sessions es divideixen en dues parts, primer una 
exposició teòrica de continguts en relació amb tots els 
temes proposats i la seva aplicació a l’educació. 
I seguidament, una part pràctica als ordinadors per 
aprendre el maneig de les eines exposades a la primera 
part i analitzar les aplicacions educatives que tenen. 
A més, també es pot considerar pràctica la sessió final de 
debat, posada en comú i proposta dels assistents d’altres 
idees per a la inclusió dels continguts treballats. 
Ponències: de 16.30 a 18 hores. Tallers: de 18.20 a 21.30 
hores. 
 
Dilluns: Redes sociales online y otros enredos en 
educación. Dra. Linda Castañeda 
Dimarts: ¿Qué podemos encontrar entre los entornos 



virtuales institucionales y los entornos personales de 
aprendizaje? Dr. Jesús Salinas 
Dimecres: Aprenentatge mòbil o M-learning: aprenent en 
la ubiqüitat. Dra. Mar Camacho 
Nota: Es farà un taller de creació d'històries digitals amb 
mòbil. És molt important que tothom porti el seu 
dispositiu. 
 
Dijous: Presentació d’experiència: Dossier 
d’aprenentatge electrònic a l’educació. Alumnes de grau 
d’Educació Infantil de la Facultat d’Educació de la UIB a 
la Seu d’Eivissa. 
Estratègies per a l'aprenentatge col·laboratiu en un entorn 
Moodle. Sra. Marina Arrabal  
 
Divendres: Developing Educator's digital identity. Sra. 
Cristina Costa, sessió per VC (en anglès) 
 
Propostes d’aplicació a l’educació. Debat i conclusions. 
Sra. Gemma Tur Ferrer 
 
 
TALLERS DE TASTS 
 
Coordinadors: Josep Antoni Tur Marí i Antoni Pons 
Biescas, professors del Departament de Biologia 
Fonamental i Ciències de la Salut, Universitat de les Illes 
Balears 
 
Professorat: María Luisa Lorenzo, Universitat de 



Granada. Emilio Martínez de Victoria, INYTA, 
Universitat de Granada. Eduardo Ortega, Universitat de 
Granada. Pablo Amate, gastrònom, representant de 
Cervezas Alhambra i de Caves Freixenet, Granada. 
Miquel Àngel Frau, Institut de Qualitat Agroalimèntaria 
de les Illes Balears, Govern de les IB. Francesc J. Garcia 
Palmer, professor del Departament de Biologia 
Fonamental i Ciències de la Salut, Universitat de les Illes 
Balears. Jordi Pich, professor del Departament de 
Psicologia, Universitat de les Illes Balears. Margarida 
Serra, Universitat Ramon Llull, Barcelona. Representant 
del Consell Regulador de la IGP Sobrassada de Mallorca. 
 
Introducció 
Conèixer els aliments que formen part de la nostra dieta 
diària és quelcom més que la simple acumulació de 
dades, xifres i coneixements. Hi són inclosos, també, tots 
els seus components organolèptics, allò que els fa 
atractius als ulls, el paladar i els records. És el fonament 
de la gastronomia. Es presenten uns tallers de tast 
d’aliments tan consubstancials com són els vins, el cava, 
el formatge, la sobrassada, l’oli d’oliva, el cuixot, la 
xocolata o la cervesa. A partir d’aquest aprenentatge 
directe sobre les nostres papil·les, oloroses i gustatives, 
serem capaços d’extrapolar-ho al públic més exigent: els 
infants. Així contribuirem a transmetre la dieta 
mediterrània. 
 
Objectius 
Aprendre a gaudir dels aliments, per conèixer-los i 



incorporar-los a la nostra dieta habitual. 
 
Continguts 
Dilluns, 19 de setembre 
17-19 h. Taller de tast d’oli d’oliva. María Luisa 
Lorenzo, Universitat de Granada 
19-21 h. Taller de tast de formatge. Miquel Àngel Frau, 
Institut de Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears, 
Govern de les Illes Balears 
 
Dimarts, 20 de setembre 
17-19 h. Taller de tast de cuixot. Eduardo Ortega, 
Universitat de Granada 
19-21 h. Taller de tast de cervesa. Pablo Amate, 
gastrònom, Granada. Representant de Cervezas 
Alhambra, Granada 
 
Dimecres, 21 de setembre 
17-19 h. Taller de tast de vins blancs, rosats i negres. 
Emilio Martínez de Victoria, INYTA, Universitat de 
Granada 
19-21 h. Taller de tast de cava. Pablo Amate, gastrònom, 
Granada. Representant de Caves Freixenet, Sant Sadurní 
d’Anoia 
 
Dijous, 22 de setembre 
17-19 h. Taller de tast de sobrassada de Mallorca. 
Representant del Consell Regulador de la IGP 
Sobrassada de Mallorca 
19-21 h. Taller de tast de xocolata. Francesc J. Garcia 



Palmer, UIB 
 
Divendres, 23 de setembre 
17-19 h. Taller de gastronomia per als infants: Taller de 
gusts. Jordi Pich, UIB 
19-21 h. Taller de gastronomia per als infants: Taller de 
fruites i verdures. Margarida Serra, Universitat Ramon 
Llull, Barcelona 



MATRÍCULA 
 
Termini: fins al 16 de setembre de 2011 
 
Preu per cada curs:  
Comunitat universitària i estudiants: de l'1 de juny al 31 
d'agost, 40 euros, a partir de l'1 de setembre, 80 euros. 
Formació permanent de professorat i altres: de l'1 de juny 
al 31 d'agost, 60 euros, a partir de l'1 de setembre, 120 
euros. 
 
Formalització: per formalitzar la matrícula, cal efectuar 
l’ingrés corresponent al compte corrent número 2100 
5897110200001345 de la Caixa, a nom del curs i del 
Servei d’Activitats Culturals. 
 
Una vegada fet el pagament, s’ha de presentar als serveis 
administratius de la Seu de la Universitat a Eivissa i 
Formentera (c/ Bes, 9, Eivissa, de dilluns a divendres de 
les 10 a les 14 hores), la documentació següent: 

• Full d’inscripció 
• Còpia de l’imprès de la transferència o de l’ingrés 
• Fotocòpia del DNI 
• Fotocòpia de la titulació 

Els estudiants i membres de la comunitat universitària 
també han de presentar o enviar còpia del carnet que 
expedeix la Universitat. Caldrà emplenar el full 
d’inscripció (el trobareu a http://sac.uib.cat), i lliurar una 
fotocòpia del document d’identitat i de la titulació (sols la 
primera vegada que us matriculeu a un curs de formació 



permanent del professorat). Les persones titulades a la 
UIB a partir de l’any 1989 no cal que presentin la 
fotocòpia del títol. 
Tota aquesta documentació també es pot enviar per fax 
(971 39 81 49). 
 
Atès que els cursos tenen un nombre limitat de places, 
abans de fer l’ingrés s’ha de confirmar si en queden, 
especialment si es fa la matrícula pocs dies abans que 
comenci l’activitat o si és una activitat amb molt poques 
places. El telèfon de consulta és: 971 39 80 20. 
 
Us recordam que la Universitat pot anul·lar un curs 
perquè no hi ha el nombre mínim d’alumnes matriculats. 
 
Informació 

Seu universitària d'Eivissa i Formentera  
C/ Bes, 9    
07800 Eivissa  
Tel.: 971 39 80 20  
seu.eivissa@uib.es  
 
Universitat de les Illes Balears 
Servei d’Informació 
Edifici Ramon Llull 
Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma 
Telèfon: 971 17 29 39 
informacio@uib.cat 
http://sac.uib.cat 
 



ALLOTJAMENT I VIATGES 
 
Allotjaments 
 
Hotel Montesol 
C/ de Vara de Rei, 2 
07800 Eivissa 
Telèfon: 971 31 01 61 
Adreça web: www.hotelmontesol.com 
 
Hotel Molins Park 
C/ de Joan Xico, 42 
07800 Eivissa  
Telèfon: 971 30 04 64 
Adreça web: www.molinspark.com 
 
Hostal Europa Púnico 
C/ d’Aragó, 28 
07800 Eivissa 
Telèfon: 971 30 34 28 
Adreça web: www.ibiza-budget-hotels.com 
 
Apartaments El Puerto 
C/ de Carles III, 22 
07800 Eivissa 
Telèfon: 971 31 38 27 
Adreça web: www.ibizaelpuerto.com 
 
Viatges 
 



Viatges Ibiza 
C/ de Vicente Cuervo, 9 
07800 Eivissa 
Tel.: 971 31 11 11 
Fax: 971 31 11 74 
E-mail: comercial@viajesibiza.es 
 
Viatges Tànit 
C/ del Bisbe Huix, 21 
07800 Eivissa 
Tel.: 971 30 27 57 
Fax:  971 30 27 82 
E-mail: vtanit@e-savia.net 
 
Karol Viatges 
Av. d'Ignasi Wallis, 10, baixos 
07800 Eivissa 
Tel.: 971 31 02 07 
Fax: 971 19 18 64 
E-mail: comercial@karolviajes.com 
 


