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EXPOSICIÓ. ‘MacroMalaspina2010: És-
sers de l’oceà’, de l’Imedea (CSIC-UIB), arribà
ahir a Palma. La mostra està formada per 16
panells fotogràfics de mida gran que oferei-
xen una visió macrofotogràfica i una lectura
2.0 de la ciència a través dels materials pro-
duïts en el marc de l’expedició científica de
circumnavegació Malaspina 2010. L’exposició
es podrà visitar a l’Aula del Mar fins al 28 de
juny. 

CURS D'INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA I
CULTURA TAILANDESES (NIVELL 1.1). El
Servei Lingüístic de la UIB organitza aquest
curs a partir de dia 8 d’abril amb horari de

dilluns i dijous de les 18 a les 20 hores. El ter-
mini de matrícula acaba dia 5 d’abril. Troba-
reu més informació d’aquest i altres cursos a 
http://slg.uib.cat 

RAMON LLULL. El proper 9 d’abril, el rup
de Recerca de la UIB Estudis sobre la forma-
ció i l'evolució del vocabulari filosòfic i la Sec-
ción Luliana de la Comisión organitza diver-
ses activitats al voltant de Ramon Llull. Hi
haurà una conferència de Constantin Teleanu
(Université Paris Sorbonne – Paris IV) a les
16h. També d’altres com ‘Ramon Llull i la
condemna parisenca de 1277’, ‘Ramon Llull i
l'època. Context històric’ o ‘El arte luliano y la
transmisión del saber en el siglo XIII’, entre
d’altres activitats que fan part del Seminari

d'Història del Pensament Medieval: El naci-
miento de la universidad moderna: Ramon
Llull y las disputas universitarias.

IV CICLE D’ECONOMIA I CINEMA. DE-
SOCUPATS PERÒ NO PARATS. Projecció del
film ‘Los lunes al sol’ (2002), de Fernando
León de Aranoa. El proper 9 d’abril, entre les
17 i les 20h a la sala d’actes de l’edifici Gaspar
Melchor de Jovellanos. Organitzat per la Fa-
cultat d'Economia i Empresa, aquest és un ci-
cle de cinema de temàtica lligada al món de
l’economia i l’empresa que ofereix, a més de
la projecció dels films, una conferència i un
debat posterior. Podeu trobar el programa
complet a: http://fee.uib.es. Per participar-hi,
cal haver-s’hi inscrit.
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AGENDA

Concerts de Setmana Santa . Concert
Missa de Rèquiem de T. L. Victoria a càrrec
de la Coral Universitat de les Illes Balears.
Divendres, 29 de març, a les 20:30h a
l'Església de Santa Creu, Palma. Més
informació: www.coraluib.com/agenda

TESI DOCTORAL

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

UIB

Noemy Berbel Gómez.

Avaluació de la qualitat
de les escoles de música
de les Illes Balears

La tesi doctoral de Noemy Berbel
Gómez, defensada a la Universitat de
les Illes Balears, avalua la qualitat de
les escoles de música de les Illes
Balears. L’estudi La educación musical
elemental en las Illes Balears:
evaluación de la calidad de las escuelas
de música l’ha dirigit el doctor Martí X.
March Cerdà, del Departament de
Pedagogia i Didàctiques Específiques.
La recerca analitza l’evolució i la
situació dels centres, amb la finalitat
de poder dissenyar un instrument
d’avaluació que s’ajusti al model
d’ensenyaments musicals que
imparteixen i avaluar la realitat actual
de les escoles de música en termes de
qualitat. Així mateix, es recullen altres
variables que influeixen en la qualitat i
el funcionament dels centres per tenir
una visió més àmplia de la seva
situació. En la recerca ha participat el
97,62 % de les escoles de música de les
Illes Balears, tant de titularitat pública
com privada. Com a resultat de la
investigació es proposa un sistema
d’indicadors basat en el model CIPP
(Context-Input-Process-Product), com a
eina per analitzar la situació de les
escoles de música en termes de
qualitat, i s’assenyalen les seves
fortaleses i debilitats amb el propòsit
de concretar diverses propostes de
millora per fer front als seus punts
febles.

MILLOR TREBALL DE RECERCA

El vicerector de Professorat i
Postgrau de la Universitat de les
Illes Balears,  Jaume Carot, i la
presidenta del Rotary Club Palma
Junípero Serra, Marisa Barral, va-
ren signar un conveni de col·la-
boració que farà possible la con-
vocatòria d’un premi per reco-
nèixer els millors treballs de re-

cerca d’estudiants de la Universi-
tat sobre la figura de Juníper Ser-
ra.

Gràcies a aquest acord, el Ro-
tary Club Palma Junípero Serra i
la UIB concediran un primer pre-
mi de . euros i un accèssit de
 euros als millors treballs pre-
sentats per estudiants universita-
ris.

Aquesta iniciativa pretén im-
pulsar el coneixement de la figu-

ra del pare Serra i s’inscriu en els
actes de commemoració del 
aniversari del naixement de Juní-
per Serra que es compleixen en-
guany. 

En la convocatòria del premi, hi
col·laboren també el Departa-
ment de Ciències Històriques i Te-
oria de les Arts de la Universitat,
la Fundació Casa Serra i l’Asso-
ciació d’Amics de Fra Juníper Ser-
ra. 
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El Rotary Club Palma Junípero Serra i la UIB concediran un premi

Jaume Carot i Marisa Barral signaren el conveni. UIB

ACTIVITATS

El Campus Euromediterrani del
Turisme i de l’Aigua, e-MTA (UIB,
Universitat de Girona, SOCIB,
Emaya), i la delegació del CSIC a
les Illes Balears varen organitzar
divendres un seminari i una ex-
posició a la Universitatamb motiu
de la celebració del Dia Interna-
cional de l’Aigua.

El seminari va comptar amb
les intervencions d’Alfredo Ba-
rón, membre de la Direcció Ge-
neral de Recursos Hídrics; Manel
Poch, coordinador científic del
Campus e-MTA; Joaquim Tintoré,
director del Sistema d’Observació
Costanera de les Illes Balears, SO-

CIB; i Gabriel Oliver, professor
del Departament de Ciències Ma-
temàtiques i Informàtica de la
UIB.

L’exposició, que es pot veure fins
avui a l’edifici Gaspar Melchor de
Jovellanos, era una combinació de
la mostra ‘La esfera del agua’, pro-
duïda pel CSIC i Aqualogy, i de pa-
nells amb informació relativa al
Campus e-MTA i a la gestió de l’ai-
gua que realitza l’empresa Emaya.
L’exposició romandrà a la recepció
de l’edifici Gaspar Melchor de Jo-
vellanos fins al  de març.

Hem de recordar que el Cam-
pus Internacional e-MTA, en el
qual participa la UIB, té l’aigua
com un dels eixos centrals, junta-
ment amb el turisme.
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La Universitat va commemorar el
Dia Internacional de l’Aigua

Les activitats s’organitzaren conjuntament amb el Campus Euromediterrani del Turisme i de l’Aigua�

Hi va haver un seminari i una exposició. UIB

ACTIVITATS

El Departament de Ciències
Matemàtiques i Informàtica de la
UIB va ser una  de les entitats que
donaren suport a la a edició de
les Proves Cangur d’enguany, or-
ganitzades per la Societat Balear
de Matemàtiques (SBM-Xeix) i
que també comptaren amb la
col·laboració de la Conselleria

d’Educació, Cultura i Universitats,
la Societat Catalana de Matemà-
tiques i el Centre d’Aprenentatge
Cientificomatemàtic. 

Les proves, que reuniren més de
. alumnes de tercer i quart
d’ESO i primer i segon de batxi-
llerat, es varen dur a terme dijous
al Palma Arena i a recintes de les
altres illes. Aquestes proves es re-
alitzen en  països d’arreu del
món de manera simultània.
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La Universitat col·laborà
en les proves Cangur

Alumnes durant les proves al Palma Arena. M. MIELNIEZUK


