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Memòria acadèmica 2021-2022 

Servei Lingüístic 

 

El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears depèn orgànicament del 
Vicerectorat de Planificació Estratègica, Internacionalització i Cooperació, el 
responsable del qual és Marc Nadal Roberts. En el marc de la carrera professional i la 
gestió per objectius, hem continuat l’actualització del Servei en la mesura que ha estat 
possible a partir dels canvis en l’organigrama directiu de la UIB. Maria Magdalena 
Ramon Andreu, la persona que des de l’any 2016 al maig de 2022 n’havia estat la 
directora, presentà la carta de dimissió a final de 2020, i el relleu no s’ha fet efectiu per 
causes alienes al Servei fins al 15 de maig de 2022.  

Aquest darrer any acadèmic, hem continuat treballant perquè la gestió i l’administració 
dels serveis oferts pel Servei Lingüístic avancin en la implantació de l’Administració 
electrònica. Hem millorat les sol·licituds de correcció i traducció que ens arriben per 
UIBdigital i hem insistit perquè la comunitat universitària ens faci les peticions per 
aquest canal, en detriment del correu electrònic. Tot i això, hi ha alguns serveis que ens 
continuen enviant les feines per aquesta via, ja que és més ràpida. Per exemple, la gran 
majoria dels encàrrecs del Servei de Recursos Humans, el de Comunicació, el d’Identitat 
i Cultura Institucional i la Secretaria General necessiten ser resolts amb molta agilitat, 
per la qual cosa en continuam tramitant molts per la via electrònica tradicional.  

Després del confinament domiciliari, el Servei Lingüístic aplica un sistema de treball 
que combina presencialitat a Son Lledó i teletreball. Hem fet la combinació en 
compliment de la instrucció de Gerència sobre el teletreball, que ens ha permès fer-ne 
dos dies cada setmana perhom, excepte la responsable del Servei, que no en pot fer 
cap. Aquesta planificació per torns garanteix que la feina de l’SL continuï de manera 
normal i adequada. 

A partir del maig, a més, hem establert reunions presencials de tots els membres del 
Servei cada quinze dies. La durada d’aquestes sessions depèn sempre dels temes de què 
hàgim de tractar, però solen ser d’una hora i mitja. Cadascú hi exposa la feina, els 
problemes i les solucions que ha adoptat en cada cas durant les dues setmanes 
anteriors. La intenció és que tothom estigui al corrent de la feina i de les tasques vàries 
que duem a terme entre tots. Consideram que aquesta estona de posada en comú és 
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essencial per consolidar i reforçar el vincle laboral entre nosaltres i de pertinença al 
Servei Lingüístic com a entitat unívoca.  

Finalment, l’SL ha establert relació amb l’àrea de Política Lingüística de la UIB. Hi 
col·labora en la redacció i aprovació de la normativa d’usos lingüístics i en el 
restabliment del programa de Voluntariat Lingüístic, en col·laboració amb el Servei de 
Relacions Internacionals. 

Correcció i traducció 

• Correcció en català 

L’àrea de correcció de català s’ha encarregat, com cada any, de supervisar 
lingüísticament els documents que li han arribat des de qualsevol punt de 
l’Administració universitària. I, com cada any, se subratlla la bona coordinació amb 
Secretaria General per unificar criteris pel que fa a llenguatge administratiu. 

Del primer de setembre de 2021 al 30 de juny de 2022 les dues correctores han atès 
1.228 sol·licituds de correcció per UIBdigital (amb un o més documents adjunts, 
d’extensió molt variable) i uns 3.400 correus electrònics.  

S’han corregit directament mitjançant l’eina d’edició web els continguts de diverses 
pàgines web de la Universitat. 

S’ha continuat coordinant les correctores externes, que han corregit textos llargs o 
urgents que no ha pogut assumir el Servei (10 sol·licituds d’aquest tipus). D’aquests 
destacam, com sempre, els anuaris de l’Envelliment i de l’Educació. 

Les correctores han resolt també consultes lingüístiques del personal de la Universitat. 

Una alumna del Postgrau de Correcció i Assessorament Lingüístic de la Universitat 
Autònoma de Barcelona ha dut a terme les pràctiques a l’àrea de correcció de català 
(105 hores). 

D’altra banda, una membre de l’àrea ha format part de la CGQ del Servei. 

A l’àrea de correcció hi ha hagut novetats de personal. Amb la designació com a 
directora de Margalida Rosselló Gaià, a mitjan maig de 2022, aquesta correctora ha 
hagut de deixar de banda quasi totalment la tasca de correcció per dedicar-se a la gestió 
del Servei. Per tant, hem cobert aquesta plaça, mitjançant un procés de selecció, amb 
una tècnica de correcció, Natàlia Fuster Amengual, que ha passat a ser funcionària 
interina a jornada completa de l’àrea de correcció. 
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• Correcció i traducció a altres llengües  

o Traducció de guies docents del català al castellà. Fem aquestes 
traduccions a partir de les sol·licituds que ens trameten els alumnes que 
necessiten convalidar assignatures que han cursat a la UIB perquè els les 
validin en altres universitats de l’Estat. Aquest darrer any acadèmic hem 
traduït 173 guies.  

 
o Traducció i correcció en anglès i en castellà de documents institucionals. 

Aquest darrer curs ha augmentat substancialment el nombre de 
peticions que ens fan de correccions i/o traduccions de documents 
institucionals en anglès i en castellà. Hem atès devers 300 peticions a 
través d’UIBdigital per a textos en castellà, principalment de correccions 
o traduccions de convenis internacionals, discursos, informació de 
matrícula i altres tràmits de la UIB, plans d’estudis, convocatòries d’ajuts 
i premis, informació d’esdeveniments, notícies i articles de recerca, 
acords de col·laboració i convenis amb institucions diverses, etc. Aquesta 
xifra, però, és el nombre de peticions, que no necessàriament coincideix 
amb el de documents. Aquesta desavinença és perquè en una mateixa 
petició de correcció o traducció s’hi pot incloure més d’un document. De 
fet, molt sovint en una mateixa sol·licitud s’hi inclouen les versions en 
els dos idiomes per traduir-les i corregir-les (per tant, una sol·licitud 
podria representar quatre feines: traduir un nombre x de documents als 
dos idiomes i també corregir-los). 

o  
o Hem augmentat notablement el nombre de correccions o traduccions de 

continguts web, que fem directament a les pàgines amb l’editor 
corresponent, i també de llocs web sencers, com el Portal de 
transparència. 

o Quant a les traduccions o correccions en anglès, aquest darrer curs el 
volum de feina que han assumit els nostres traductors ha augmentat 
significativament. Han assumit 310 peticions de traducció o correcció de 
documents institucionals que els han arribat a través d’UIBdigital 
(convenis, guies docents, etc.), a més de continguts de pàgines web 
(CEP, Escola de Doctorat, etc.). Així mateix, han col·laborat en la 
implementació de l’aplicació Acadèmic, concretament, en la traducció 
dels continguts de les seccions de matrícula i del pla de recerca i del 
document d’activitats. Han continuat traduint a l’anglès l’entorn 
UIBdigital (instruccions de procediments de matrícula, llistes 
d’assignatures, etc.). A més, a partir de l’any 2022, els han encarregat la 
traducció de notícies destacades del Diari UIB, per fomentar la 
internacionalització de la Universitat. També participen en el grup de 
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treball de terminologia en anglès de la Xarxa Vives d’Universitats, la qual 
cosa implica fer recerca sobre terminologia universitària i assistir a 
reunions en línia en les quals s’estudien i es fixen termes que més 
endavant s’inclouran a les fitxes del TERMCAT (enguany han treballat 
sobre terminologia de política lingüística).  

o Els traductors d’anglès també participen en el disseny del nou web del 
Servei Lingüístic i en la creació de la base de dades d’ús intern de 
denominacions (català, castellà, anglès).  

 
o Correcció i traducció en idiomes varis. El Servei Lingüístic, en el marc de 

les seves competències, ha de proporcionar eines de traducció i de 
correcció científica i institucional als membres de la comunitat 
universitària. Així doncs, corregim i traduïm documents de recerca del 
PDI que han d’aparèixer en publicacions científiques. Hem gestionat 380 
traduccions o correccions, el noranta per cent de les quals han estat en 
anglès.  

 

 

Terminologia  

Al Servei Lingüístic atenem i resolem consultes terminològiques que ens arriben de la 
UIB, però també de fora, sobretot de l’Administració, tant l’autonòmica com les 
municipals. Aquest curs acadèmic, n’hem ateses més de 300, d’idiomes i àmbits 
d'especialitat diversos. Així mateix, juntament amb els traductors d'anglès i d'espanyol, 
hem actualitzat l'ABCD de la UIB. En el marc dels objectius de Gerència per a l’any 
2022, hem creat una base de dades de denominacions i grafies multilingüe a partir de 
les recerques que hem fet en les diferents llengües amb què treballam al Servei. A hores 
d’ara, té més de sis-centes entrades. Aquesta eina serà bàsicament d’ús intern per a tots 
els membres de l’SL, però no descartam de fer-ne una versió reduïda consultable en 
línia a través del web nou. 
 
Web del Servei Lingüístic 

En el marc dels objectius de Gerència per a 2022, al Servei Lingüístic ens hem fixat 
l’objectiu de refer el nostre web. La primera intenció és que sigui un web que s’estructuri 
i tingui la imatge en consonància amb els de la resta de serveis de la Universitat i, en 
segon lloc, volem refer-lo perquè sigui funcional i clar per a l’usuari, tant d’aquí com 
estranger. Volem tenir-lo completament actualitzat i operatiu a final de l'any 2022. 
Amb la col·laboració del CTI, en un mes n’hem decidit l’estructura i hem completat 
l'apartat «El Servei» en la llengua pròpia de la UIB i en les altres dues llengües de treball 
(anglès i espanyol). 
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Onomàstica 

Aquest darrer any acadèmic, el Gabinet d’Onomàstica ha atès 44 consultes (9 de 
toponímia i 37 d’antroponímia). 

El juny de 2022, hem de fer constar un canvi important de personal i també de feina. 
Coincidint amb el canvi de direcció del Servei i l’activació del treball amb el vicerectorat 
del qual depenem, el GO ha emprès algunes tasques noves, a més de les habituals de 
consultes i informes tècnics.   

Des del dia primer de juny de 2022, el tècnic responsable del Gabinet d’Onomàstica és 
Josep Ramon Santiago Peset, que ha agafat el relleu de la persona que se n’havia 
encarregat des de principi de l’any 2020 fins a aquest dia, Laura Duma Dancai. Aquest 
canvi de personal és degut a motius laborals de la senyora Laura Duma, que trobà una 
feina específica del seu perfil acadèmic.  

Consideram important incloure en aquesta memòria que el nou tècnic ha començat un 
seguit de tasques que preveiem acomplir a curt termini i els resultats de les quals 
recollirem a la memòria acadèmica de l’SL 2022-23. Són les següents:  

— Coordinació de l’edició digital de les conferències del I Cicle de Conferències 
d’Onomàstica: Antroponímia i Toponímia. Aquesta publicació serà el número 20 de la 
sèrie Jornades i es podrà consultar en obert i en línia previsiblement el setembre de 
2022. 

— Organització de la XXX Jornada d’Antroponímia i Toponímia: Passat, present i futur, 
que tindrà lloc el dia 17 de setembre de 2022 al campus de la Universitat de les Illes 
Balears. Consistirà, d’una banda, en una taula rodona en què experts de la disciplina 
onomàstica avaluaran la importància que ha tingut l’aportació científica divulgada en 
aquests trenta anys de jornades i, d’altra banda, en la presentació de treballs de recerca 
que tinguin en curs els investigadors assistents. 

— Creació d’una base de dades amb les formes normalitzades dels cognoms 
tradicionals de les Illes Balears. Aquest contingut serà públic i consultable per a tothom 
quan ja sigui operatiu el nou web del Servei, previsiblement al setembre.  

— Per primera vegada, hem contactat amb la Societat d’Onomàstica per establir-hi 
línies de treball i col·laboració científics. En aquests moments, tenim prevista una 
reunió amb els directius a mitjan juliol.   
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Cursos, exàmens lliures, proves de nivell i acreditacions  

També a l’àrea d’idiomes hi ha hagut canvis significatius. 

Al maig, el vicerector responsable del Servei Lingüístic suprimí l’àrea d’idiomes 
moderns, que era la que s’encarregava de gestionar els cursos i convocar les proves 
extraordinàries d’idiomes. El company que fins aleshores n’havia estat el responsable 
deixà el Servei i ha passat a treballar en una altra àrea de la Universitat.  

Des del moment que la nova directora de l’SL prengué possessió del càrrec, el 16 de 
maig de 2022, assumí les tasques pendents de la gestió dels cursos i proves d’anglès i 
de català que hem impartit el curs acadèmic 2021-22. S’ha encarregat, per tant, de fer 
els tràmits necessaris amb els professors fins a la finalització de la docència i el 
tancament dels cursos. 

Amb el canvi en la manera de funcionar, la gestió dels cursos d’idiomes i de les proves 
ha passat a ser compartida: la Fundació Universitat-Empresa s’encarrega de la part de 
gestió, i l’SL, de la supervisió acadèmica.  

Aquest rol nou del Servei en l’oferta d’idiomes i proves extraordinàries se centra, de 
moment, en l’anglès, l’alemany i el català, cada un dels quals té un supervisor tècnic 
expert. D’anglès, el responsable acadèmic és Joan Ramon Molina Pos, traductor i 
exprofessor d’anglès propi de l’SL. D’alemany, la responsable és M. Carme Alcover 
Rosselló, professora pròpia de l’SL. I, de català, Margalida Rosselló Gaià, tècnica de 
correcció i, des del maig, directora del Servei. 

 

• Català 

El curs acadèmic 2021-22 hem impartit dos cursos anuals de 120 hores presencials del 
nivell MECR C1 (un grup de matí i un d’horabaixa), amb un total de 27 alumnes 
matriculats, i un del nivell B2, amb 14 alumnes. Les tres professores són personal extern 
que hem contractat específicament per impartir aquesta docència.  

Al maig, l’SL ha ofert, en col·laboració amb la FUEIB, un curs intensiu del nivell A1, que 
ha tingut 21 alumnes matriculats. L’ha impartit un professor seleccionat i contractat per 
la Fundació. 

Al juny hem fet una prova extraordinària presencial de català C1, també en col·laboració 
amb la Fundació Universitat-Empresa. S’hi varen matricular 94 examinands (80 a 
Mallorca, 11 a Menorca i 3 a Eivissa), se n’hi presentaren 91 (78 a Mallorca, 11 a Menorca 
i 2 a Eivissa) i l’aprovaren 24 (17 a Mallorca, 6 a Menorca i 1 a Eivissa). 

Una altra novetat que afecta la prova extraordinària de català és que la del nivell C1 del 
juny ja l’hem poguda fer a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa. Enguany, per 
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tant, els examinands no han hagut de venir al campus per fer aquesta prova sinó que, 
amb la FUEIB, hem fet les gestions i contractacions de personal necessàries per fer-la a 
les seus. Hem de dir que ha estat un èxit de participació i de resultats.   

A partir d’ara, farem tot el que puguem perquè totes les proves extraordinàries de català 
(hem de veure si ho podem fer també amb les proves d’anglès) puguin dur-se a terme 
alhora a les tres seus de la UIB. 

• Anglès  

Hem ofert dos cursos de 120 hores del nivell B2 (un grup de matí i un d’horabaixa), 
amb un total de 20 alumnes matriculats (dels quals 10 han resultat aptes), i un del C1, 
amb 11 inscrits (dels quals 8 han estat aptes). 

• Alemany 

Hem ofert quatre cursos anuals dels nivells MECR: dos grups d’A1, amb 13 alumnes 
matriculats (dels quals 3 han resultat aptes ); un d’A2, amb 2 alumnes matriculats, i un 
de B1, amb 3 alumnes matriculats (dels quals un ha estat apte). El total d’alumnes 
matriculats ha estat de 18. 

 

Total d’alumnes dels cursos del Servei Lingüístic 2020-21: 

Català: 62 alumnes (B2: 14; C1: 27; A1: 21) 

Anglès: 31 alumnes (B2: 20; C1: 11) 

Alemany: 18 alumnes (A1: 13; A2: 2; B1: 3) 

TOTAL: 111 alumnes  

• Proves de nivell 

Abans de començar les classes, férem dues proves de nivell d’alemany i una d’anglès.  
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• Pla de formació 

El Servei Lingüístic dona suport al Pla de formació del PAS i del PDI de la UIB en 
l’organització dels cursos d’anglès dels nivells A1, B1.1, B1.2, B2.1 i B2.2, cada un de 60 
hores. Hem impartit un curs d’A1, un de B2.1 i un de B2.2, a petició del Pla de formació. 

• Acreditacions  

Acreditacions en línia d’anglès 

El curs 2021-22 hem consolidat l’examen Linguaskill (Cambridge English) en línia amb 
vigilància remota, que oferim a través de CertiUni i que ja començàrem a oferir el curs 
passat. Consisteix en un examen multinivell que dona la possibilitat d’obtenir un 
certificat d’anglès (entre els nivells A1 i C1) des de casa i en una data i una franja horària 
triades pel candidat, sense haver de dependre de cap convocatòria. 

 

El Servei Lingüístic també ofereix atenció a l’usuari pel que fa a informació sobre 
equivalències i homologacions d’acreditacions diverses d’estudis i títols, tant de català 
com d’altres llengües. Així doncs, hem revisat 73 certificats a partir de consultes 
internes de la UIB per a reconeixements de nivell d’idioma, especialment de l’SRH (de 
diverses àrees, sobretot les que afecten processos selectius, actualització del full de 
serveis i Pla de formació) i del CEP (comprovació del requisit d’entrada de nivell 
d’idiomes per accedir a màsters). També hem atès consultes de membres de la 
comunitat universitària a títol particular (personal i alumnes) i d’externs (tant 
d’institucions com de particulars). Les consultes més habituals són sobre l’homologació 
del nivell de català a partir d’estudis reglats i de la PBAU, el nivell del MECR per a 
certificats diversos (hem emès tres documents d’equivalència per a certificats de l’SL 
amb nomenclatura anterior al MECR) i la validesa de determinats títols per a situacions 
diverses: estudis, convocatòries, etc. 

Finalment, aquest darrer curs la UIB ha esdevingut membre de ple dret d’ACLES, 
l’Associació de Centres de Llengües a l’Ensenyament Superior. El comitè executiu 
d’ACLES va aprovar la sol·licitud d’admissió de la UIB com a soci en la reunió del dia 20 
de desembre de 2021. Durant aquest any acadèmic, hem fet tots els tràmits per 
convertir-nos-hi i hem assistit a l’assemblea de socis de juny de 2022. 
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• Administració  

Al mes de juny s’ha produït el darrer canvi de personal al Servei Lingüístic. En aquest 
cas, el company d’administració i comptabilitat, Enrique Llompart Rigo, havia demanat 
el trasllat en comissió de serveis a un altre departament de la UIB. El dia 22 de juny 
prengué possessió al nou lloc. A hores d’ara continua fent les tasques de comptabilitat 
del Servei Lingüístic mentre la UIB no ens assigni un nou administratiu a temps 
complet.    

 

 
 


