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I Universitat d’Estiu 
de Docència en Línia

Eines
Despierta el 
interés de tus 
alumnos con 
PowerPoint: del 
puff al wow

Elaboració de 
videoblogs amb 
finalitat educativa

Eleva tus 
apuntes al 
siguiente nivel: 
del puff al wow

Millora la 
participació 
dels alumnes 
amb recursos 
interactius en línia

Comunicació i docència
Cómo atrapar la 
atención de tu 
estudiante desde 
un vídeo que 
puedas grabarte 
o autograbarte. 
Videonarrativa

Cómo lograr la 
participación de 
los alumnos en 
las clases online

Cómo preparar 
podcasts 
educativos. Taller 
práctico

Cómo realizar 
una infografía 
para llegar mejor 
a mi estudiante

Metodologies i estratègies docents
Aprenentatge amb 
dispositius mòbils: 
recomanacions 
bàsiques i guies 
generals

Introducció a les 
xarxes socials: 
aplicacions 
pràctiques per 
a docents i 
investigadors

La evaluación 
continua en 
entornos 
semipresenciales 
o en línea

Ús d’Aula digital 
Coavaluació entre 
alumnes a Aula 
digital

Estratègies per a 
la docència amb 
BB Collaborate

Iniciació a Aula 
digital

Lliurament i 
avaluació de 
treballs a Aula 
digital. Tasques

Ús de 
qüestionaris a 
Aula digital

Dates 
del 6 al 27
de juliol
de 2020

Durada 
entre 5 i 16 
hores cada 
curs

Matrícula
gratuïta per a 
professors de 
la UIB
oberta a 
professorat 
extern

L’objectiu de 
la I Universitat 
d’Estiu de 
Docència 
en Línia, en 
col·laboració 
amb el 
Vicerectorat de 
Campus Digital 
i Transmèdia, 
és facilitar 
als docents 
universitaris, 
i per extensió 
als de primària, 
secundària i 
batxillerat, 
continguts que 
els permetin 
millorar les 
classes en línia, 
semipresencials 
i presencials 
(quan hi empren 
eines digitals 
com a suport).

http://cursosestiu.uib.cat
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XXI Universitat 
d’Estiu d’Estudis 
de Gènere (UEEG)

Allò que és 
personal és 
polític: de Beijing 
als nous reptes 
del segle XXI

Format 
en línia

Dates 
del 7 al 10 
de juliol de 
2020 

Durada
25 hores

Matrícula
gratuïta

Llengües
català i 
castellà

Consultau el web 
cursosestiu.uib.cat

Enguany la UEEG, patrocinada des dels inicis 
per l’Institut Balear de la Dona del Govern de 
les Illes Balears, vol commemorar els 25 anys 
de la celebració de la IV Conferència Mundial 
sobre les Dones a Beijing, de plena vigència 
avui en dia, i els 20 anys de la publicació de la 
Llei 5/2000, de creació de l’Institut Balear de 
la Dona. 

http://cursosestiu.uib.cat
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Cursos d’Estiu
2020

Format 
en línia

Format 
presencial

Durada 
25 hores no 
presencials 

Durada 
25 hores

Matrícula 
consultau 
el web  

Matrícula 
consultau 
el web  

Dates 
del 9 al 27 
de juliol

Dates 
del 7 a l’11 
de setembre 
de 17 a 20 hores

Places
40

Llengües
català i 
castellà

Llengües
català i 
castellà

Places
40

Consultau el web 
cursosestiu.uib.cat

El curs vol oferir una formació 
complementària de qualitat a estudiants 
i professionals en matèria de violència 
de gènere i Dret penal. El contingut 
del curs se centrarà en l’anàlisi de 
la introducció de la perspectiva de 
gènere en el Dret penal a través de 
l’estudi detallat de diferents tipus 
penals relacionats amb la violència de 
gènere i de diverses, i molt conegudes, 
sentències dels nostres tribunals.

El curs té com a objectiu analitzar les 
relacions entre el consumidor i les 
empreses turístiques posant l’accent en 
els contractes que les ordenen i el marc 
legal que regula les interaccions que 
generen els principals serveis turístics, 
entre d’altres.

Curs de Dret penal i violència de gènere

Curs de relacions entre empresa turística i consumidors

http://cursosestiu.uib.cat
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Cursos de Preparació 
per al Grau 2020-21

English for 
Tourism

Mecànica i 
electromagnetisme 
per a enginyers

Dibuix tècnic

Curs bàsic 
d’alemany per a 
Turisme

Matemàtiques: 
una posada a 
punt

Matemàtiques

Iniciació a la 
llengua francesa 
per a estudis de 
Turisme

Preparació 
al dibuix 
arquitectònic

La Física 
t’agradarà: 
un curs web 
interactiu

Química

Format 
en línia

Dates 
A partir del 
30 de juliol

Durada
a partir de 
20 hores

Matrícula
a partir de 
l’1 de juliol

Llengües
català i 
castellà

Consultau el web 
cursosestiu.uib.cat

Els deu cursos que presentam 
neixen de la necessitat de 
reforçar la preparació dels 
estudiants que arriben a primer 
curs d’un grau. Sorgeixen a 
proposta dels centres de la UIB 
i del Vicerectorat de Docència, 
i l’organització i la gestió 
recauen en el Servei d’Activitats 
Culturals (SAC) del Vicerectorat 
de Projecció Cultural, Universitat 
Oberta i Seus Universitàries. La 
COVID-19 i la generalització de 
cursos en línia a tots els nivells 
acadèmics, la possibilitat de 
flexibilitzar-ne el format o el 
fet que els estudiants, durant 
el curs acadèmic, podrien 
necessitar repassar-ne els 
continguts, són alguns dels 
motius pels quals s’ofereixen en 
línia. A més, el format virtual 
permet oferir-los a estudiants i 
públic en general no matriculats 
a la UIB.

http://cursosestiu.uib.cat

