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 1. Descriptor: 
 Aquesta  jornada  d’intercanvi  docent  pretén  acollir  a  la  Universitat  de  les  Illes  Balears 

 alumnes  d’altres  universitats  europees,  i  alhora  posar-los  en  contacte  amb  la  nostra 
 universitat.  Sorgeix  de  l’experiència  prèvia  amb  visites  docents  d’estudiants  europeus  que 
 realitzen  viatges  d’estudis  i  estades  de  treball  de  camp  a  l’illa  i  que  es  posen  en  contacte 
 amb  professors  locals  per  tal  que  els  ofereixin  una  visió  aprofundida  de  la  realitat  insular. 
 Alhora,  pretén  situar  aquesta  realitat  en  un  marc  més  ampli,  connectat  amb  la  realitat 
 d’altres  entorns  i,  per  tant,  comporta  també  una  internacionalització  dels  continguts  més 
 propers als estudiants de la Universitat de les Illes Balears que s’afegeixin a l’encontre. 

 Experiències  prèvies  amb  universitats  alemanyes,  austríaques  i  holandeses  els 
 darrers  anys  ens  han  mostrat  que  hi  ha  un  interès  per  part  de  professors  i  estudiants  d’arreu 
 d’Europa  per  conèixer  la  realitat  de  les  Illes  Balears  i,  molt  especialment,  les  visions 
 crítiques  sobre  la  gestió  del  territori,  de  la  llengua  i  de  la  cultura  en  un  entorn  turistitzat  que 
 molts  coneixen  sobretot  com  a  destinació  de  vacances.  Els  contactes  que  ens  arriben  des 
 d’aquestes  universitats  cerquen  alhora  interlocutors  acadèmics  a  la  Universitat  de  les  Illes 
 Balears  i  experiències  concretes  per  als  seus  estudiants  que,  en  el  cas  dels  estudiants  de 
 graus  d’estudis  hispànics  o  de  llengües  romàniques,  sovint  es  vincula  a  la  voluntat  de  tenir 
 també  accés  a  continguts  en  castellà  o,  també,  en  el  cas  d’aquelles  universitats  que 
 permeten l’ensenyament del català, en aquesta llengua. 

 El  format  que  es  preveu  és  interdisciplinar,  modular  i  multilingüe.  Es  dona  el  cas  que 
 els  estudiants  que  arriben  a  la  UIB  en  aquestes  estades  sovint  són  d’estudis  hispànics  o  de 
 llengües  romàniques,  però  també  poden  estar  vinculats  a  estudis  de  sociologia,  polítiques, 
 geografia,  urbanisme,  etc.  Ens  interessa  per  això  que  l’oferta  sigui  atractiva  tant  als 
 estudiants  en  coneixement  de  català  i  castellà  -que  vulguin  aprofitar  l’estada  per  tenir  accés 
 directe  a  aquestes  llengües–  com  als  visitants  o  als  locals  que  tenguin  competència  en 
 llengua anglesa. 

 2. Objectius: 



 ●  Fomentar  el  contacte  entre  estudiants  i  docents  de  la  Facultat  de  Filosofia  i  Lletres  i 
 estudiants  d’altres  universitats,  que  han  manifestat  interès  en  establir  ponts  de 
 col•laboració. 

 ●  Afavorir  l’intercanvi  de  visions  entorn  del  contacte  cultural  que  es  produeix  a  partir  de 
 processos socials i econòmics com ara la globalització i el turisme 

 ●  Permetre  l’acollida  a  la  Universitat  de  les  Illes  Balears  d’estudiants  i  professors 
 d’universitats  estrangeres  que  fan  visites  docents  (habitualment  el  mes  de  juny  i 
 juliol) i posar-los en contacte amb la nostra comunitat universitària. 

 3.  Coordinació: 
 Marta  Puxan,  Mercè  Picornell,  Maria  del  Mar  Vanrell  (Grau  en  Llengua  i  Literatura 
 Catalanes) 
 Macià Blázquez (Grau en Geografia) 
 Joaquín Valdivielso (Grau en Filosofia) 

 4.Places: 
 S’ofereixen  60  places  a  estudiants  de  grau,  màster  o  doctorat  vinculats  als  estudis  de 
 Llengua  i  literatura  catalana,  Llengua  i  literatura  espanyola,  Estudis  Anglesos,  Geografia  i 
 Filosofia. 
 Es distribuiran de la següent manera: 

 ●  40  places  per  estudiants  d’universitats  estrangeres.  Les  places  es  publicitaran  entre 
 els  contactes  en  d’altres  universitats  -i  específicament,  amb  aquelles  amb  les  quals 
 tenim  acords  Erasmus  que  puguin  alhora  facilitar  la  vinguda  dels  professors 
 estrangers  implicats  i  promoure  la  UIB  com  a  destinació  per  als  estudiants  d’altres 
 universitats.  Els  estudiants  haurien  d’estar  avalats  per  un  professor  i  les  places 
 s’assignarien per ordre d’inscripció. 

 ●  20  places  per  estudiants  de  la  Universitat  de  les  Illes  Balears  o  estudiants  d’altres 
 universitats de l’estat espanyol interessats a realitzar una estada Sèneca. 

 Per  aconseguir  el  certificat  de  participació  cal  que  assisteixin  a  un  mínim  de  12  sessions. 
 S’habilitarà un carnet d’assistència per regular-ho. 

 5.Llengües: 
 S’ofereixen sessions en castellà, català i anglès 

 6. Inscripcions: 
 En  el  cas  dels  alumnes  d'universitats  estrangeres  la  inscripció  s'ha  de  realitzar  abans  de 
 dia  10  d'abril  de  2023  .  S'habilitarà  un  mecanisme  per  facilitar-ho.  Les  inscripcions  es 
 prioritzaran segons l'ordre de recepció de la sol·licitud. 

 7. Programa provisional 
 [a continuació] 



 JORNADA 1. DIMECRES 18 D’OCTUBRE DE 2023 

 Intercanvi docent a la Facultat de Filosofia i Lletres 
 Coordinació: Mercè Picornell (UIB) 

 Aquesta  jornada  funciona  com  una  diada  de  portes  obertes  a  assignatures  dels  de  la 
 Facultat  de  Filosofia  i  Lletres.  Es  confeccionarà  una  graella  d'assignatures  a  partir  dels 
 professors  que  vulguin  implicar-se  en  el  programa.  No  tenen  per  què  ser  sessions 
 específiques.  Es  tracta  que  els  estudiants  estrangers  coneguin  les  dinàmiques  de  classe  de 
 la  Universitat  de  les  Illes  Balears.  Els  alumnes  han  d'assistir  a  un  mínim  de  dues  sessions. 
 S'assignarà  un  estudiant  acompanyant  de  la  Universitat  de  les  Illes  Balears  per  facilitar  el 
 coneixement de la Facultat i el Campus. 

 10.30h. Recepció dels estudiants 
 Explicació de la dinàmica de les jornades 
 Assignació d'alumnes acompanyats de la UIB 
 Distribució  d'alumnes  per  assignatures  (a  partir  d'una  graella  de  classes  obertes  a  la 
 recepció d'alumnes estrangers). Les assignatures poden ser en castellà, català o anglès. 
 Berenar 

 11- 14h. 
 Estudiants: Assistència a classes de la Facultat de Filosofia i Lletres 

 Professors i investigadors: 
 11h. Diàleg entre investigadors i docents 
 12h. Presentació del projecte  Ocean Crime Narratives  ,  amb Marta Puxan 

 14h. Dinar 

 Seminari interuniversitari: Illes, mars, turisme, fronteres. 
 Secció 1 (en castellà, català i anglès) 

 15h Paisaje lingüístico y turismo, Maria Grau i Antonio Bruyèl (UIB) 

 16h  Language,  tourism  and  variation:  the  particular  case  of  the  young  population  of  Ibiza, 
 Maria del Mar Vanrell and Christopher Little (UIB) 

 17.30 Llengua, cultura i turisme: perspectives des de Barcelona, Joan Pujolar (UOC) 

 19.30h. Ponència plenària (anglès) 

 Jornada 2.  Dijous, 19 d'octubre 

 Opció 1:  Assistència a classes de la Facultat de Filosofia  i Lletres 

 Opció 2:  Seminari interuniversitari: Illes, mars,  turisme, fronteres. Secció 2 (en anglès) 

 9h-9.45h 
 Discourses on the  Posidonia oceanica  conservation,  José Cañada (University of Exeter) 



 9.45-10.30 
 The  Playground  of  British  Travellers  and  Their  Imagery  of  Pleasure  ,  Eduard  Moyà 
 (Universitat de les Illes Balears)* 

 10.30-11h Pausa 

 11-11.45 
 The  social  construction  of  the  tourism  degrowth  discourse  in  the  Balearic  Island  ,  Joaquín 
 Valdivielso 

 11.45-12.30 
 Beyond  Tourism:  Alternative  Futures  in  Contemporary  Caribbean  and  Mallorcan  Poetry, 
 Maria Grau (Universitat de les Illes Balears) 

 12.30-13.15 
 Overtourism in Spanish Coastal Destinations. Tourism Degrowth Strategies, Macià Blázquez 

 13.30-14.30 Dinar 

 Seminari interuniversitari: Illes, mars, turisme, fronteres. 
 Secció 3 (En castellà/català) 

 15-15.45 
 Turismo cultural y antropología del viaje"  , Ulrich  Winters (Philipps Universität Marburg) 

 15.45-16.30 
 Turismo y cultura en el Yucatán, Melanie Uth (Universitat de Potsdam) 

 Pausa 

 17.45h-18.30 
 Perspectives  crítiques  sobre  el  turisme,  un  estat  de  la  qüestió:  Ivan  Murray,  Ernest  Cañada 
 (UIB) 

 18.30-19.15 
 Llegendes de pirates, Caterina Valriu (UIB) 

 20h Ruta literària per Palma 

 Jornada 3.  Divendres, 20 d'octubre 

 Visites de camp 

 Mallorca literària: Visita a la casa museu Llorenç Villalonga, 
 Fundació Mallorca Literària 

 Rutes turístiques madures. Ruta de Palmanova a Magaluf 
 Macià Blázquez i Maria Sebastián 


