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ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE L’IRIE DE 2 DE MAIG DE 2016 

Lloc:  Aula de Graus (edifici Guillem Cifre de Colonya) 

Hora: 12 h 

Hi assisteixen: Concepció Gotzens, Daniel Adrover, Jaume Sureda, Joan Jordi 

Muntaner, Jesús Salinas, Bernat Sureda, Carmen Orte, Lluís Ballester, Sebastià Serra, 

M Antònia Manassero, Miquel F. Oliver (director), Francesca Comas (sotsdirectora), i 

Maria Juan (secretària) 

Excusen la seva absència: Esperança Bosch i Pere Palou 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior 

S’aprova l’acta. 

2. Informació sobre el canvi de secretària de l’Institut 

La Dra. Esther García, anterior secretària de l’Institut, va deixar aquest càrrec 

vacant arran del seu nomenament com a directora del Departament de Psicologia 

el mes de desembre de 2015. El director fa constar el seu agraïment a la Dra. 

García per la molta i bona feina feta i dóna també les gràcies a l’actual secretària 

per assumir temporalment aquesta funció. Afegeix que, a l’hora de conformar 

l’Equip Directiu, tant anterior com actual, s’ha intentat comptar amb persones de 

distints departaments i àrees de coneixement per maximitzar-ne la 

representativitat. 

3. Informació sobre la reunió del Consell Rector de l’Institut i sobre els canvis 

introduïts al reglament i la seva aprovació per l’esmentat Consell 

El director explica els motius pels quals ha transcorregut tant de temps d’ençà de 

l'última reunió del Consell de l’Institut. El vicerector de recerca, Dr. Jaume 

Carot, va reunir els directors dels tres instituts de recerca de la UIB i proposà 

canvis als reglaments dels instituts amb la intenció de donar més pes al claustre. 

Aquesta proposta no va sortir endavant en el cas de l’IRIE, que tenia ja el seu 

reglament aprovat pel Consell de l’Institut (amb data 10 de setembre de 2015) i 
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que finalment va ser aprovat per assentiment pel Consell Rector de l’IRIE 

(constituït el mes de desembre de 2015) amb les modificacions únicament del 

segon punt de l’article 6 i el primer punt de l’article 18, ambdós relatius a les 

unitats de suport de l’IRIE, a la reunió celebrada el dia 15 d’abril de 2016. El 

vicerector de recerca presentarà el reglament de l’IRIE al Consell de Govern de 

la UIB properament per a la seva aprovació. 

D’altra banda, el director informa també sobre les reflexions i suggeriments que 

sobre el reglament de l’IRIE va presentar la Conselleria d’Educació i Universitat 

al Consell Rector a través del Dr. Juan José Montaño, director general de 

Política Universitària i d’Ensenyament Superior. El document inclou quatre 

punts. El primer fa referència a la necessitat d’arribar a un consens entre els 

departaments i grups de recerca més implicats pel que fa a la futura composició 

de l’equip directiu de l’IRIE i al seu projecte científic. El segon assenyala que 

l’estructura de l’IRIE és potser massa complexa i que, en aquest sentit, convé, en 

lloc d’indicar tres unitats concretes, crear les unitats de suport que resultin 

adients. El tercer esmenta la conveniència que el director de l’Institut estigui en 

possessió d’almenys tres sexennis de recerca, el subdirector d’un mínim de dos 

sexennis i el secretari, d’almenys un sexenni. Finalment, el quart punt suggereix 

que els grups de recerca de l’IRIE haurien de tenir un pes diferent en funció de 

la seva producció científica. En relació amb aquest últim punt, el director 

comenta que no s’observen diferències significatives entre els grups consolidats 

de l’IRIE pel que fa a la seva producció i afegeix que l’Institut ha de deixar 

potser de posar l’èmfasi en els grups i pensar més en l’IRIE en el seu conjunt. 

El reglament s’aprova incorporant únicament la segona recomanació, que afecta 

les àrees de suport. El reglament, per tant, que es durà a aprovar al Consell de 

Govern és el que s’ha adjuntat a la convocatòria i inclou els canvis aprovats pel 

Consell Rector en color vermell. 

4. Informació sobre les actuacions necessàries per a poder convocar les eleccions a 

la Direcció de l’Institut 
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Un cop s’aprovi definitivament el reglament de l’IRIE al Consell de Govern de 

la UIB, s’obrirà un termini per a la presentació de candidatures a la direcció de 

l’Institut. Pel que fa als procediments a seguir, la direcció de l’IRIE sol·licitarà 

el suport del servei jurídic de la UIB. Es preveu que aquest procés tingui lloc 

durant la segona quinzena de maig o la primera de juny de 2016. 

5. Proposta i aprovació, si escau, de la unificació dels grups de recerca consolidats 

de l’IRIE amb els grups de recerca de l’Oficina de Suport a la Recerca 

El director planteja en aquest punt la unificació dels grups de recerca consolidats 

de l’IRIE amb els grups de recerca de l’OSR, entre d’altres raons, perquè, d’una 

banda, és el procés d’unificació que han seguit els altres instituts de recerca de la 

UIB i, d’altra, interessa molt que hi hagi una integració de la informació 

recollida al GREC amb la finalitat de poder extreure totes les dades rellevants 

dels currículums dels investigadors de l’IRIE (per exemple, fitxa resum per grup 

i per departament) de manera fiable i ràpida per tenir la màxima facilitat a l’hora 

de generar documents com ara memòries d’activitats realitzades. La unificació 

també seria positiva amb vistes a l’acreditació de la transferència de 

coneixement. 

S’obre un torn de paraules. Entre les qüestions que s’assenyalen s’inclouen: la 

preocupació sobre què passarà amb els grups OSR que tenen membres no 

integrats dins l’IRIE i amb els investigadors en formació; la qüestió de terminis i 

del millor moment per encetar el procés d’integració; la conveniència de poder 

incorporar nous investigadors a l’Institut (particularment si permeten sumar 

sexennis vius), de tendir a elevar la mitjana de sexennis dels membres 

investigadors de dos a tres, i que totes aquestes qüestions es discuteixin també 

als departaments implicats. S’acorda que a la propera reunió la unificació de 

grups OSR i IRIE es tracti com a punt del dia. 

6. Presentació i aprovació, si escau, de projectes de cursos de Postgrau proposats 

per grups de recerca de l’IRIE 

Un dels dos cursos de Postgrau presentats, concretament el d’Expert Universitari 

en Tecnoformació, queda pendent d’incloure millores de cara a la seva futura 
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aprovació. L’altre curs, el d’Expert Universitari en Matemàtiques, s’aprova. 

S’obre un torn de paraules. Es planteja en primer lloc la possibilitat que l’IRIE 

pugui beneficiar-se d’una part dels guanys econòmics que es derivin de la 

implantació d’un curs de Postgrau aprovat per l’IRIE, especialment tenint en 

compte que ara per ara l’Institut no té prou finançament. És una qüestió que 

s’hauria de negociar amb l’equip rectoral. Es planteja també la qüestió sobre si 

les reversions dels projectes de recerca continuaran lligades als departaments, 

com és habitual actualment, o als instituts de recerca, ja que es poden demanar 

des d’ambdós òrgans. Per últim, es comenta que s’hauria de promoure la 

comunicació entre els grups de l’IRIE en general, i entre els de didàctiques 

específiques en particular, per conèixer amb més profunditat què es projecta fer 

als postgraus que sol·liciten l’aprovació de l’Institut. 

7. Presentació i aprovació, si escau, de la proposta de creació de la Xarxa 

d’Instituts d’Educació Secundària de l’IRIE 

El Dr. J.J. Muntaner explica que la Facultat d’Educació va rebre una sol·licitud 

de creació d’una xarxa d’instituts d’educació secundària innovadors que es va 

considerar més oportú que es vinculés a l’IRIE. Valora molt positivament que 

aquests centres de secundària s’apropin a la UIB. Es tracta d’una xarxa que 

estaria oberta a noves incorporacions. El director afegeix que la tasca principal 

de l’IRIE seria proporcionar assessorament. Alguns integrants del Consell 

expressen els seus dubtes sobre el precedent que pot suposar avalar un grup 

concret de centres i sobre com regular aquesta qüestió. Després d’un torn de 

paraules, s’aprova la creació de la xarxa en el marc de l’IRIE i es delega en 

l’equip directiu l’establiment dels protocols necessaris per possibilitar la 

col·laboració entre els instituts de la xarxa i l’IRIE. 

8. Informació de la reunió mantinguda amb el conseller d’Innovació, Recerca i 

Turisme 

El director informa sobre la reunió mantinguda amb el conseller d’Innovació, 

Recerca i Turisme i els representants dels instituts de recerca de la UIB. Les 

principals iniciatives proposades pel conseller varen ser dues: (1) treure dues 
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convocatòries anuals (2016 i 2017) d’ajuts als instituts de recerca, que podrien 

arribar als 20.000€ per institut al llarg d’aquests dos anys, es justificarien 

anualment, i anirien destinades a despeses de difusió, funcionament, i adquisició 

d’equip o programari, entre d’altres, a partir d’una proposta de despesa; (2) obrir 

una convocatòria autonòmica de projectes de recerca amb un augment 

progressiu dels fons destinats a aquesta acció. El Dr. S. Serra demana si es 

mantindran les actuals prioritats de recerca previstes al pla estratègic. L’objectiu 

seria que poguessin ampliar-se els camps de recerca prevists. El director 

comenta que des d’Educació i Humanitats es reivindicaren a la reunió 

convocatòries a les quals poguéssim accedir. 

9. Informacions diverses 

No hi ha informacions a tractar. 

10. Precs i preguntes 

El Dr. B. Sureda demana que s’intenti fer més visible la recerca de l’Institut i 

també que hi hagi una menció a IRIE a les publicacions dels seus membres. En 

la mateixa línia d’incrementar la nostra visibilitat, el Dr. L. Ballester considera 

que seria positiu organitzar unes noves Jornades d’IRIE. El director comenta que 

aquesta és la intenció i recorda que a la plana web surten els logotips dels grups 

de recerca de l’Institut que s’han de fer servir quan organitzem activitats. 

Finalment, el Dr. S. Serra ofereix la secció d'Última Hora “Campus Obert”, de la 

qual n’és coordinador, per fer transferència de coneixement de les recerques més 

actuals d’IRIE. 

Sense més intervencions, es conclou la sessió. 

Palma, 2 de maig de 2016 

 

 

 

 

Signat Maria Juan Garau 


