
Del 30 de juny al 4 de juliol de 2008
Centre de Cultura “SA NOSTRA”

CENTRE D’ESTUDIS
I DOCUMENTACIÓ
CONTEMPORÀNIA

(CEDOC)



— Full d’inscripció (que podeu baixar de la plana web o recollir al Servei d’Informació)
— Còpia de l’imprès de la transferència o de l’ingrés
— Fotocòpia del DNI
Els estudiants i membres de la comunitat universitària també han de presentar o enviar còpia del carnet
que expedeix la Universitat o document acreditatiu.

2. Fer el pagament per codi de validació bancària (qualsevol targeta de dèbit o crèdit) directament als
serveis administratius de l’edifici Sa Riera, quan lliureu la documentació següent:
Full d’inscripció (us el facilitaran els mateixos serveis si no l'heu obtingut directament de la pàgina web
o el Servei d’Informació)
Fotocòpia del DNI
Els estudiants i membres de la comunitat universitària també han de presentar o enviar còpia del carnet
que expedeix la Universitat o document acreditatiu.
Atès que els cursos i tallers tenen un nombre limitat de places, abans de fer l’ingrés s’ha de confirmar
si en queden, especialment si es fa la matrícula pocs dies abans que comenci l’activitat o si és una
activitat amb molt poques places. Els telèfons de consulta són: 971 173 132 / 971 172 410 / 971 172
325.
Us recordam que la Universitat pot anul·lar un curs perquè no hi ha el nombre mínim d’alumnes
matriculats (segons la normativa interna del Servei d’Activitats Culturals).
Per saber si s’han concedit les hores de formació permanent de professorat, consultau la pàgina web
de la Universitat o el Servei d’Informació.

Informació
Universitat de les Illes Balears
Servei d’Informació
Edifici Ramon Llull
Cra. de Valldemossa, km 7.5 Palma

Telèfon: 971 17 29 39
Fax: 971 17 20 64
E-mail: informacio@uib.es
www.uib.es/servei/sac

Curs:

Cognoms:

Nom: NIF:

Data naixement: Edat:

Adreça:

CP: Localitat:

Tel. part.: Tel. feina:

Tel. mòbil: E-mail:

Estudis que cursa:

Universitat / centre formació:

Titulació (estudis acabats):

Feina que fa:

NRP*

*Només han d’emplenar la casella el professorat d’ensenyament mitjà i mestres en actiu
per a l’obtenció del reconeixement de crèdits de formació permanent de professorat.

Ingrés a “Sa Nostra”: 2051 0151 61 1007257438
Autoritz “Sa Nostra” perquè m’enviï informació dels seus productes i serveis.

Direcció: Dr. Sebastià Serra Busquets i Dr. Miquel Duran Pastor, catedràtics d’Història
Contemporània de la Universitat de les Illes Balears.
Coordinació: Dr. Antoni Vives Reus, becari del CEDOC.
Patrocini: “SA NOSTRA” Obra Social
Col·laboració: Govern de les Illes Balears. Conselleria de Presidencia. Institut d’Estudis Autonòmics.

Professorat: Universitat de les Illes Balears: Dr. Miquel Duran Pastor, catedràtic d’Història
Contemporània del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts. Dr. Sebastià Serra
Busquets, catedràtic d’Història Contemporània del Departament de Ciències Històriques i Teoria
de les Arts i director del CEDOC; Dra. Isabel Moll Blanes, catedràtica d’Història Contemporània;
Dr. Francesc Sastre Albertí, professor d’Economia Aplicada i director de l’Escola Universitària de
Turisme; Dr. Climent Picornell Bauzà, professor titular de Geografia; Dr. Antoni Marimon Riutort,
professor titular d’Història Contemporània; Dr. Bartomeu Colom Pastor, professor titular de Dret
Administratiu; Dr. Joan Matas Pastor, professor del Centre d’Ensenyament Superior Alberta
Giménez; Dr. Jordi Pons Bosch, membre del Grup d’Estudis de la Cultura, la Societat i la Política
al Món Contemporani, Dra. Neus Fernández Quetglas, periodista i professora del CESAG, Dra.
Catalina Amer Ballester, periodista i membre del Grup d’Estudis de la Cultura, la Societat i la
Política al Món Contemporani, Sr. Arnau Company Mates, membre del Grup d’Estudis de la
Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani, Sra. Catalina Ramis Fullana, llicenciada en
Ciències Polítiques, Sr. Rafel Puigserver Pou, membre del Grup d’Estudis de la Cultura, la Societat
i la Política al Món Contemporani, Sr. Xavier Jiménez González, membre del Grup d’Estudis de
la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani; Sra. Rebecca Alemany Garré, membre
del Grup d’Estudis de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani; Sr. Llorenç Carrió
Crespí, membre del Grup d’Estudis de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani.
Altres entitats: Dr. Lluís J. Segura Ginard, director de l’Institut d’Estudis Autonòmics, Dr. Antoni
Segura Mas, catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona i codirector del
Centre d’Estudis Històrics Internacionals, i Dr. Jordi Casassas Ymbert, catedràtic d’Història
Contemporània de la Universitat de Barcelona, Sra. Francesca Gomila Pocoví, funcionària de la CAIB.

Dates: del 30 de juny al 4 de juliol de 2008.
Lloc: Centre de Cultura “SA NOSTRA”. C/ Concepció, 12. Palma.
Horari: de 16 a 21 hores de dilluns a divendres. Dimecres de 9 a 14 hores.
Durada: 30 hores
Nombre de places: 175
Crèdits de lliure configuració: 3
Hores de formació permanent del professorat: sol·licitades

Introducció
El curs analitzarà els vint-i-cinc anys d’autonomia a les Illes Balears fent un especial èmfasi
en el temps present. Els temes que es tractaran són molt diversos, i tots tenen un gran interès
per a la nostra societat. L’estudi de les institucions i l’evolució política d’aquests anys serà
un aspecte per tractar durant el curs. Altres temes en els quals es podrà aprofundir són
l’evolució econòmica, social i cultural, com també el paper que han fet i fan els mitjans de
comunicació. Per acabar, i a un nivell més general, també s’analitzarà el paper de l’Estat i la
problemàtica nord-sud a l’espai mediterrani.

Objectius
La finalitat del curs és impartir una sèrie de continguts teòrics combinant la utilització dels
mitjans audiovisuals amb l’exposició oral i la consulta de documentació. L’objectiu principal
del curs és crear diàleg i debat entre els alumnes i el professorat, i entre els mateixos alumnes
pel que fa als temes exposats. Per això, s’ha tingut en compte el caràcter interdisciplinari,
tractant temes d’economia, Dret, història, geografia i periodisme.

Metodologia
1. Classes teòriques — 2. Exposició oral — 3. Visualització d’audiovisuals — 4. Consulta de
documentació

Continguts teòrics i pràctics
— El procés històric. Del Decret de Nova Planta a la transició democràtica
— De la Diputació Provincial al Consell General Interinsular i als consells

— Població i societat: els canvis socials
— Els canvis econòmics i territorials
— Anàlisi de les institucions d’autogovern i la seva evolució
— El procés electoral des de 1983 a 2007
— Parlament i acció de govern
— La dinàmica social i cultural
— Els mitjans de comunicació
— El paper de l’Estat a l’època contemporània a la Mediterrània
— La ribera mediterrània: problemàtica nord-sud
— Evolució de la normativa de la CAIB
— Documentals des de 1983 fins a l’actualitat
— Taller de premsa

Matrícula
Termini: del 12 de maig al 23 de juny de 2008.

Preu
Comunitat universitària i estudiants: fins al 10 de juny: 33 euros, a partir de l’11 de juny: 66
euros.
Formació permanent de professorat i altres: fins al 10 de juny: 50 euros, a partir de l’11 de
juny: 100 euros.

Formalització: Per formalitzar la matrícula podeu utilitzar dos sistemes de pagament:
1. Fer l’ingrés a Sa Nostra al compte 2051 0151 61 1007257438 a nom del curs i del Servei d’Activitats
Culturals on constin clarament:
— nom del curs
— nom de la persona inscrita
— Servei d’Activitats Culturals
Una vegada fet el pagament, s’ha de presentar als serveis administratius de l’edifici Sa Riera, carrer
de Miquel dels Sants Oliver, 2, de Palma (de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores, i fins al 31 de
maig, els dimarts i dijous de les 16 a les 19 hores), la documentació següent:

FULL D’INSCRIPCIÓ. ACTIVITATS D’ESTIU UIB 2008
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