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TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I MITJANS AUDIOVISUALS

No sols la millora del campus físic és important, sinó que la millora del campus virtual és
bàsica per a la difusió de continguts educatius, de recerca i d’innovació i per fer arribar als
diferents sectors de la societat els resultats de la tasca dels universitaris. Per dur a terme tot
això és imprescindible fomentar l’ús de les tecnologies de la informació. Volem seguir
incrementant els avenços ja iniciats amb el nou web institucional, el desenvolupament de
CanalUIB i les càpsules divulgatives de recerca, un projecte en col·laboració amb el Consell
Social i Televisió de Mallorca. Hem avançat també en el procés d’automatrícula per als
estudiants que inicien els estudis de grau, i s’han adaptat les aplicacions de preinscripció i
suport a les proves d’accés a la normativa.
EL DESENVOLUPAMENT DEL CAMPUS VIRTUAL
Avançar en la gestió integral de l’espai europeu d’educació superior: potenciant el campus
virtual com a canal addicional de comunicació docent, facilitant les tasques de gestió
acadèmica i desplegant serveis orientats a l’usuari de la intranet.
Virtualitzar les aules informàtiques (aquest any comença un projecte pilot).
Desenvolupar la web TV mitjançant software i gestors de continguts multiplataforma.
Incrementar la producció de continguts audiovisuals en col·laboració amb altres socis
tecnològics.
Desplegar la xarxa Wi-Fi als espais exteriors del campus.
Promoure eines TIC col·laboratives per als laboratoris i grups de recerca ajudant a promoure
la feina dels investigadors.
Promoure l’elaboració de materials audiovisuals multiplataforma per ser utilitzats en la
docència virtual.
Millorar les aplicacions informàtiques dels processos de gestió universitària i administració
electrònica: ajudant a la reenginyeria de processos i potenciant les plataformes de registre,
tramitació, signatura digital, etc.
Promoure la gestió basada en el coneixement institucional a través de la integració de dades
de diferents subsistemes.
Augmentar la garantia de seguretat de la informació: definint la política de seguretat TIC i
disposant d’un pla de contingències.
Promoure l’ús adient, ètic i solidari de les TIC, reutilització de maquinari i reducció del
consum elèctric.
Dotar Campus Extens d’eines de suport més bones i millorar els mitjans informàtics de les
aules, tant al campus com a les seus universitàries.
Promoure una atenció integral a l’usuari davant incidències.
Apropar-se a l’estandardització de la governança i la gestió de les TIC al Centre de
Tecnologies de : comunicant progrés a través d’indicadors i desenvolupant estàndards de
gestió i governança TIC com a canvi cultural.
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