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Resolució del primer termini de la XVIII Convocatòria d’ajuts per 
a accions d’educació per a la transformació social - 2022 
Es reuneixen els membres de la comissió designada pel Consell de Direcció de la 
Universitat de les Illes Balears, per resoldre el primer termini de la XVIII Convocatòria 
d’ajuts d’educació per a la transformació social - 2022.  

Les persones designades com a membres d’aquesta comissió són la doctora Esperança 
Bosch Fiol, directora de l’Oficina d’Igualtat d’Oportunitats entre Homes i Dones; la 
doctora Fernanda Caro Blanco, professora del Departament de Filosofia i Treball Social; 
el doctor Juan José Bermúdez de Castro Acaso, professor del Departament de Filologia 
Espanyola, Moderna i Clàssica, i el doctor Bartomeu Mut Amengual, professor del 
Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació, que, juntament amb el 
vicerector de Planificació Estratègica, Internacionalització i Cooperació, Marc Nadal 
Roberts, i la coordinadora de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, 
Ruth Maria Escribano Dengra, i 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  

Taller i conferència. Taller de 
teatre documental i conferència 
«Teatro aplicado al trabajo con 
comunidad migrante: refugio y 
lengua» 

Ana Josefa Cañas 
Lerma      

Filosofia i Treball 
Social 

PDI 

Moviments 
migratoris. 

Sostenibilitat 
ecològica i salut  

A 2.265 
euros 

Taller. «Transformació social des 
de l'apoderament personal, 
eròtic i sexual» 

M. del Mar 
Martos Mas Grau 

Pedagogia 
Alumna Agenda 2030 A 2.606 

euros 

Taller. «Educació sexual per a la 
transformació social» 3a edició 

M. del Mar 
Martos Mas Grau 

Pedagogia 
Alumna Agenda 2030 A 3.000 

euros 
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Acció participativa i jornades. 
Jornades d'Educació 
Intercultural i Perspectiva 
Comunitària. Recerca 
Participativa 

Mercè Morey 
López  

Pedagogia 
Aplicada i 

Psicologia de 
l'Educació 

PDI 
Moviments 
migratoris  

Agenda 2030 
A 3.000 

euros 

Conferència. «Intervenció social i 
educació des d'una mirada 
interseccional» 

David Abril 
Hervás     

Filosofia i Treball 
Social 

PDI Agenda 2030 B 300 
euros 

Concurs. «Fomentar l'empatia 
mitjançant el relat com a recurs 
didàctic», 2a edició 

M. del Carme 
Alorda Terrassa                        

Infermeria i 
Fisioteràpia 

PDI Agenda 2030 C 2.560 
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 didàctic.  
 

Segon: el total dels ajuts concedits és de 13.731 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, en la data de la signatura electrònica.  

 

 

Dr. Marc Nadal Roberts 

Vicerector de Planificació Estratègica, Internacionalització i Cooperació  
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