
 
                                   

 

  

 

 

Resolució del segon termini de la XVII Convocatòria d’ajuts per a accions d’educació per a 
la transformació social - 2021 

Es reuneixen els membres de la Comissió de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la 

Universitat de les Illes Balears, integrada pel president, senyor Marc Nadal Roberts, vicerector 

de Planificació Estratègica, Internacionalització i Cooperació de la UIB; el vocal, senyor Ricardo 

Sagrera Gazeley, cap del Servei de Relacions Internacionals de la UIB; la vocal, senyora 

Esperança Bosch Fiol, directora de l’Oficina d’Igualtat d’Oportunitats entre Homes i Dones de la 

UIB, i la vocal, senyora Rosa Magdalena Illa Torrens, en representació del Servei de 

Comunicació, Promoció i Imatge de la UIB. Després d’haver aprovat el barem i d’haver revisat i 

valorat la documentació de les sol·licituds presentades, d’acord amb els criteris que figuren a la 

convocatòria,  

 
RESOLEN  
 
Primer: atorgar els ajuts a les persones que s’especifiquen en la taula següent: 
 

Títol de l'acció Persona responsable i 
departament 

Vinculació  
amb la  

UIB 

Línia  
estratègica 

Acció 
tipus1 

Ajut  
concedit 

TALLER. A Què Diem Amor? 
Reflexió i creació artística al 
voltant de les construccions 
socials sobre les relacions 
afectivosexuals 

Núria Maria Prieto Tur               
Postgrau Especialista 

Universitari en Coeducació 
Alumnat  Agenda 2030  A 1.860 euros 

EXPOSICIÓ. Educant movent 
consciències amb InèditNet: 
l'aprenentatge i servei i els 
Objectius de desenvolupament 
sostenible en la formació de 
mestres i a les escoles de les Illes 

Francesca Negre Bennàssar        
Pedagogia Aplicada i 

Psicologia de l'Educació 
PDI Agenda 2030  C 1.912 euros 

SEMINARI. «Pedagogia de la 
terra. La recuperació d'un 
vincle» 

Magdalena Jaume Adrover              
Pedagogia i Didàctiques 

Específiques 
PDI 

Sostenibilitat 
ecològica i 

salut 
A 

2.852,95 
euros 

AUDIOVISUAL. Realidad 
MENA 

Josep Lluís Oliver Torelló       
Pedagogia i Didàctiques 

Específiques 
PDI Agenda 2030 C 2.430 euros 

EXPOSICIÓ. Narratives visuals i 
orals de dones migrants 

Margalida Miró Bonet                
Infermeria i Fisioteràpia PDI 

Moviments 
migratoris C 

2.946,94 
euros 

TALLER. El Model Coeducatiu. 
Un Canvi de Mirada 

Carme Rosselló Rosselló      
Pedagogia Aplicada i 

Psicologia de l'Educació 
PDI Agenda 2030 B 500 euros 



 

 

 

JORNADES. Hey, u up? 
Jornadas de Teatro 
Documental + ODS 

Juan José Bermúdez de 
Castro Acaso           

Filologia Espanyola, 
Moderna i Clàssica 

PDI Agenda 2030 A 2.545 euros 

1 Acció tipus: (A) accions d’educació i/o formació de més de 10 hores de durada; (B) accions d’educació i/o formació de menys de 10 hores de durada;  
(C) materials didàctics.  
 
Segon: el total dels ajuts concedits és de 15.046,88 euros, a càrrec de les partides del pressupost 
propi de la UIB i del conveni signat amb la Conselleria d’Afers Socials i Esports. Una part dels ajuts 
concedits resten condicionats al fet que la UIB rebi el finançament i la transferència específica 
corresponents del Govern de les Illes Balears.  
 
Tercer: l’OCDS notificarà per escrit la concessió de l’ajut a les persones responsables de l’acció. La 
notificació contindrà informació sobre les decisions preses per les comissions en relació amb 
l’execució de les accions.  
 
Quart: les persones adjudicatàries han de comunicar a l’OCDS l’acceptació expressa i per escrit de 
l’ajut en el termini de 10 dies hàbils des de l’endemà que els sigui notificada la concessió. 
Juntament amb l’acceptació, hauran de presentar, si escau, un reajustament de les accions i la 
distribució de despeses, segons l’ajut concedit.  
 
En compliment de l’article 40.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques (LPACAP), es resol, amb l’advertència que contra 
aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada davant el Rector d’aquesta universitat en el 
termini d’un mes, d’acord amb el que disposen els articles 112.1 i 121.1 de la LPACAP esmentada. 
 
Palma, a data de signatura electrònica.  
 
El president,  
 
 
 
 
Marc Nadal Roberts 
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