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III MARATÓ DE DONACIÓ DE SANG DE LA
UIB. Entre els dies 22 i 26 d’octubre es podrà
donar sang a diversos edificis del campus: Ma-
teu Orfila (dia 22 entre les 10 i les 19h), Guillem
Cifre de Colonya (dia 23 entre les 10 i les 19h),
ovellanos (dia 24 entre les 10 i les 19h), Mateu
Orfila (dia 25 entre les 10 i les 19h) i Escola d’Ho-
teleria (dia 26 entre les 10 i les 14.30 h).

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: ‘LA PRIVATI-
ZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN ES-
PAÑA’. L’Oficina de Cooperació al Desenvolupa-
ment i Solidaritat i ATTAC-Mallorca organitzen
avui la presentació d’aquest llibre a les 12:30h a
la sala d’actes de l’edifici Ramon Llull. El pre-

sentaran Àngels Martínez Castells, economista
de la Universitat de Barcelona, membre de l’or-
ganització Dempeus per la Salut Pública i del
Consell Científic d’ATTAC Espanya, i Matteo
Guainazzi, coordinador estatal de la comissió
de Serveis Públics (SSPP) d’ATTAC Espanya. 

II CICLE DE CINEMA SOBRE DRETS HU-
MANS A L’AMÈRICA LLATINA. Continuen les
activitats d’aquest cicle organitzat per l’Associa-
ció Paz con Dignidad-Illes Balears i l’Oficina de
Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de
la UIB. El proper dilluns, 22, a les 19h a la sala
d’actes de Sa Riera es projectarà el film ‘Una
vida mejor’. Entrada gratuïta. Dia 24, al mateix
lloc i a la mateixa hora també es projectarà ‘Los
colores de la montaña’.

SEMINARI INTERNACIONAL ‘POETAS DEL
50, TEXTOS Y CONTEXTOS’. El Departament
de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica de
la Universitat organitza, entre els dies 24 i 26,
entre les 16 i les 21h a l’aula magna de l’Escola
de Turisme, aquest seminari dirigit per la pro-
fessora Maria Payeras. Us hi podeu matricular
fins dia 23. Més informació:
http://informacio.uib.cat/altres/cursos. 

TALLER DE PASTISSERIA AVANÇADA.
L’Escola d’Hoteleria ofereix aquest taller els
propers dies 22 i 23 d’octubre entre les 16h i les
20h. Informació i inscripcions per telèfon o cor-
reu electrònic: cati.borras@uib.es. Telèfon: 971
1723 75 / 971 172 608. Inscripció oberta fins dia
21 d’octubre.
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AGENDA
M. MIELNIEZUK

CONCERT SOLIDARI DE LA CORAL UIB.
En el marc de les Serenates de l’Auba, amb
l’estrena de l’himne dedicat a Mossèn
Alcover, amb lletra de Gabriel Janer Manila
i música d’Antoni Parera Fons. Dissabte, 20
d’octubre, 20h al Convent de Sant Vicenç
Ferrer de Manacor. Entrada-donatiu: 20 €. 

INNOVACIÓ

La revista Educación ., publi-
cació de referència en la divulga-
ció de continguts que relacionen
docència i ús de noves tecnolo-
gies, ha atorgat el premi a la Mi-
llor Iniciativa TIC , en la mo-
dalitat universitat, a Antonio Fer-
nández-Coca, professor del De-
partament de Ciències Matemà-
tiques i Informàtica de la Univer-
sitat de les Illes Balears.

El premi és un reconeixement
al projecte Docencia ., l’estra-
tègia docent que Fernández Coca
ha dissenyat i desenvolupa amb
molt bons resultats a l’assignatu-
ra Expressió Gràfica en Arquitec-
tura, del grau d’Enginyeria de l’E-
dificació.

La plataforma Docencia . es
caracteritza per abordar el co-
neixement de la matèria, en
aquest cas Expressió Gràfica en
Arquitectura, fent servir alhora
estratègies i enfocaments propis
del màrqueting, com ara el CRM
o el control de la gestió del client;
les tutories personalitzades; i l’ús
de les noves tecnologies com és la
realització d’una sèrie de vídeos
per reforçar continguts de certa di-
ficultat o la utilització de les xar-
xes socials.

El sistema docent compta amb
una pàgina web pròpia (http://di-
bujo.uib.es) i aprofita totes les-
noves  xarxes: Facebook, Twitter,
Youtube i Pinterest, entre d’altres
eines, que es posen a disposició de
la divulgació educativa.

La pàgina web, que va ser dis-

senyada pel mateix Fernández-
Coca, posa a disposició dels alum-
nes vídeos explicatius de cada
tema de la matèria en els quals ell
mateix exposa els punts més des-
tacats del temari amb exemples
pràctics i visuals per fer més en-
tenedora l’assignatura.

La proposta educativa ara pre-
miada no substitueix l’assistència
a classe ni el contacte directe
amb el professor, però consti-
tueix una  eina novedosa de su-
port i de motivació per continuar
aprenent amb activitats que per-
meten compartir els coneixe-
ments adquirits i aportar-ne de
propis.

Aprenentatge global
La proposta d’Antonio Fernán-
dez-Coca, que aplica a la seva as-
signatura des de fa dos cursos, va
incloure també l’edició de dos
quaderns en paper, un per treba-
llar a classe i un altre perquè els
alumnes hi treballin a casa i que
inclou exercicis i exemples de tre-
balls universitaris d’altres anys, a
més d’altra informació útil per al
seguiment de l’assignatura.

El projecte Docencia . obre la
porta a un aprenentatge global, in-
corporant totes les eines TIC en el
procés educatiu i que es pot adap-
tar a altres matèries de carreres di-
verses.

Aquesta és la segona edició
d’aquest premi, que es concedeix
en vuit modalitats: educació in-
fantil, primària, secundària, bat-
xillerat, formació professional,
universitat, educació per a adults,
i idiomes.  

J. MATEU VERDERA
PALMA

Antonio Fernández-Coca rep el
premi a la millor iniciativa TIC 

El projecte Docencia 4.0, pioner a la UIB, ha estat guardonat per la revista ‘Educación 3.0’ �

Antonio Fernández-Coca, professor de la UIB. AFC

TESI DOCTORAL

Consultau el reportatge complet a la web
del Servei de Comunicació:
http://comunicacio.uib.cat

UIB

Valentí Valenciano López.

La societat mallorquina
davant la revolució
liberal de 1820 a 1823

La tesi doctoral de Valentí
Valenciano López, defensada a la
Universitat de les Illes Balears,
ha analitzat quina va ser l’actitud de la
societat mallorquina davant les
mesures impulsades durant la
revolució liberal de principi del segle
XIX. L’estudi El Trienni Liberal a
Mallorca, 1820-1823 l’han dirigit el
doctor Josep Fontana i Lázaro, del
Departament d’Humanitats de la
Universitat Pompeu Fabra, i el doctor
Sebastià Serra, del Departament de
Cieǹcies Històriques i Teoria de les Arts
de la UIB. El Trienni Liberal s’insereix
en el llarg procés de crisi de l’Antic
Règim i de la revolució burgesa a
Espanya, període que va des del darrer
terç del segle XVIII als anys quaranta
del segle XIX. En aquest context, el
trienni ocupa un lloc central. En
aquests pocs anys es va crear la
legislació bàsica, i es varen difondre les
idees i perfilar els instruments polítics
a través dels quals la burgesia va
exercir el seu poder. En aquest marc, la
recerca de Valentí Valenciano intenta
respondre si la societat mallorquina va
ser refractària a aquest liberalisme o,
altrament, les mesures que engegaren
les autoritats foren impulsades i
compartides durant el Trienni Liberal.
S’han constatat diferents hipòtesis que
permeten confirmar la solidesa del
liberalisme mallorquí de l’època.

CICLE DE DEBATS

Andreu Palou, catedràtic de
Bioquímica i Biologia Molecular
de la UIB, participarà, el proper 
d’octubre, en el primer debat del
cicle ‘Alimentar el món. Seguretat
i sostenibilitat en la producció
global d’aliments’, que es durà a
terme al CCCB de Barcelona a les
: hores.

El debat de Palou serà moderat
per Pere Puigdomènech, professor
d’investigació del CSIC i director
del Centre de Recerca en Agrige-
nòmica (CSIC-IRTA-UAB-UB).

El cicle ‘Alimentar el món’ pre-
tén contribuir al debat sobre el
model alimentari del món a par-
tir d’una aproximació a les formes
de producció dels aliments que
consumim i al seu impacte sobre
la salut i el medi ambient. Com ens

hem d’alimentar? Quina seguretat
ofereixen els productes que com-
pram cada dia? Les biotecnologies
poden contribuir a un sistema
alimentari més saludable i social-
ment més just? Aquestes són al-
gunes de les qüestions que plan-
teja el cicle, una iniciativa de B·De-
bate –Biocat i l’Obra Social “la
Caixa”– i el Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona
(CCCB).

J. MATEU
PALMA

‘Alimentar el món’, amb Andreu Palou

Andreu Palou inaugurarà un cicle sobre alimentació a Barcelona. M.M.


