CONSELL DE L’INSTITUT DE RECERCA I INNOVACIÓ EDUCATIVA
Acta de la reunió ordinària de dia 26 de novembre de 2016
***
Data:
Hora:

26 de novembre de 2016
Primera convocatòria: 11.30 hores
Segona convocatòria: 12 hores
Sala de graus. Edifici Guillem Cifre de Colonya

Lloc:
Ordre
dia:

del

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Assistents:

S’excusen:

Aprovació, si escau, de les actes anteriors
Informacions del director
Pla de formació del PDI 2016-17
Proposta de Pla de formació dels investigadors de
l’IRIE
Proposta de Pla de formació dels doctorats
Proposta de projecte d’investigació integrador
Afers de tràmit
Precs i preguntes

F. Comas, V. Ferrer, M. A. Manassero, M. F. Oliver, P.
Palou, S. Serra, J. Sureda, J. Salinas (director), E.
Bosch (subdirectora), A. Bordoy (secretari)
D. Adrover, E. Aguilar, J. J. Muntaner, C. Orte
***

La reunió del Consell de l’Institut s’inicia a les 12 hores
1. Aprovació, si escau, de les actes anteriors
a. Acta de dia 2 de maig de 2016
S’aprova l’acta per assentiment.
b. Acta de dia 6 de juliol de 2016
P. Palou sol·licita la inclusió a l’acta de la seva intervenció entorn a la
retirada dels avals durant el Consell de l’Institut i la seva aportació, si
escau, durant la reunió del Consell Rector.
S’aprova l’acta, amb les modificacions sol·licitades, per assentiment.
2. Informacions del director
a. Composició del nou equip directiu

1

El director presenta el nou equip directiu. Informa que, per a formar el
nou equip, ha intentat que a) impliqui la participació del major nombre
d’àrees possibles; b) que sigui un equip de consens; i c) que tingui en
compte la perspectiva de gènere i la formació de nous investigadors.
A tal efecte, informa que va mantenir converses i proposà formar part
de l’equip a diferents investigadors i investigadores de l’IRIE de distints
grups i àrees.
b. Felicitació als grups GIFES i GITED
El director felicita els grups GIFES i GITED per haver obtingut dos
projectes de recerca en l’actual convocatòria nacional de projectes
I+D. Destaca la importància d’aquests projectes, ja que en total se
n’han atorgat 21 a l’àrea d’educació i universitats com la UAB o la UB
han tingut 3 i 2 projectes respectivament.
c. Actualització dels grups de recerca IRIE
El director informa que l’IRIE ha iniciat un procés d’actualització dels
grups de recerca. L’actualització es portarà a terme en dues fases: a)
actualització dels membres dels grups; i b) actualització dels curricula
dels investigadors. S’ha aplicat aquest ordre per tal d’evitar que els
canvis en altes i baixes afectin la memòria final. Així mateix, s’ha
actualitzat la fitxa dels grups amb ítems com els sexennis o el
Research ID. Demana que si algú considera que seria positiu incloure-hi
altres camps, faci arribar la proposta. Considera que en un futur
Consell d’Institut s’hauria de tractar el procediment a seguir amb els
grups associats.
F. Comas, M. F. Oliver, P. Palou i J. Salinas intervenen entorn a a) el
problema de la unificació dels grups IRIE amb els grups OSR, i b) la
dificultat d’incorporar nous membres als grups de recerca derivada del
sistema aprovat al reglament de l’IRIE.
d. Conveni amb el Govern de les Illes Balears (GOIB)
El director informa que, des del moment en què el Consell de Govern
de la UIB aprovà la creació de l’IRIE, cal considerar expirat el conveni
de creació subscrit amb el GOIB. Informa que, segons aquest conveni i
el subscrit anteriorment com a ICE, GOIB i UIB aporten respectivament
dos tècnics i la Universitat hi aporta les infraestructures. A dia d’avui,
es compta amb dos tècnics de la UIB i un del GOIB. Des de juliol
s’estan duent a terme contactes amb la Direcció General de Política
Universitària, que ha informat que el Conseller d’Educació i Universitat
es vol implicar personalment en el procés. El director agraeix la
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implicació del Conseller en la confecció del nou conveni. Informa, a
més, que ha enviat a la DG de Política Universitària un esborrany de
conveni, molt semblant al que estava vigent amb l’ICE, i que s’ha
sol·licitat entrevista amb el Conseller d’Educació i Universitat. A dia
d’avui s’està pendent que la Conselleria d’Educació i Universitat fixi el
dia per a la reunió. El director informa de la necessitat d’establir el
funcionament definitiu, amb conveni o no, amb el GOIB, ja que afecta
el personal a disposició de l’IRIE i el seu sistema de funcionament.
P. Palou, S. Serra, J. Sureda i J. Salinas intervenen entorn a les
possibles estratègies per dur endavant la signatura d’un conveni de
funcionament, de la necessitat d’implicació de la UIB i del GOIB.
e. Canvi d’imatge de l’IRE
El director informa del canvi en la imatge institucional de l’IRIE, que
s’ha fet a proposta del DIRCOM. Informa de l’estat actual, del nou
logotip i del procés de renovació de la plana web de l’Institut.
f. Activitat a les xarxes socials
El director informa del pla de publicitat de l’IRIE, dels grups i de les
seves activitats que s’està duent a terme a les xarxes socials,
concretament Facebook i Twitter. Informa que s’estan dissenyant els
criteris per promocionar les activitats i de la necessitat que cada grup
tingui un compte a les xarxes socials.
M. F. Oliver, M. A. Manassero i J. Salinas intervenen entorn a la
necessitat de disposar d’allotjament per als grups en el servidor de la
UIB.
El director recorda la necessitat que el logotip de l’IRIE figuri en
aquelles publicacions i activitats derivades de l’activitat dels grups i
que estiguin en relació amb l’Institut.
g. Espai a Campus Extens
El director informa que s’estan fent gestions per a disposar d’un espai
a Campus Extens per als cursos i activitats de l’IRIE.
h. Correu electrònic enviat per C. Orte
El director llegeix, amb caràcter informatiu, el correu electrònic que, C.
Orte, com a membre del Consell de l’IRIE, ha fet arribar a la direcció
per excusar la seva absència a la sessió i que, a més, inclou tres punts:
1) el nomenament il·legal del director de l’IRIE; 2) la manca de
representació d’un dels dos departaments que crearen l’IRIE en l’equip
directiu; i 3) la composició no d’acord amb el reglament de
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determinats grups de recerca, així com la voluntat del grup GIFES
d’abandonar l’IRIE i de donar-ne a conèixer els motius. El director
considera que cal donar un caràcter informatiu a aquest correu donat
que C. Orte no es troba present per malaltia i que no creu oportú
sotmetre el tema a discussió o intervencions en la seva absència.
Es demana que el correu electrònic quedi com a documentació
adjunta.
3. Pla de formació del PDI 2016-17
El director informa que, tot i el canvi d’ICE a IRIE, l’Institut manté
encara el compromís del pla de formació del PDI, però que ja no hauria
de ser competència seva. Presenta l’estructura pla de formació del PDI
per al curs 2016-17 i del seu estat actual de tramitació.
F. Comas, M. F. Oliver, P. Palou i J. Salinas intervenen entorn a la
idoneïtat, els beneficis i els perjudicis que implica seguir amb aquesta
competència. El director informa que s’estan duent a terme
conversacions amb la UIB per traspassar aquesta competència.
S’aprova, per assentiment, el Pla de Formació del PDI 2016-17.
4. Proposta de pla de formació dels investigadors de l’IRIE
El director informa del pla de formació dels Investigadors de l’IRIE, que
s’ha recuperat seguint el model del realitzat l’any 2013. Informa que
no s’ha adjuntat el document a la convocatòria perquè es tracta d’un
tema obert i que el model final es confeccionarà amb les propostes
que faci l’IRIE i les que vulguin presentar els diferents grups i àrees de
recerca. Un cop redactat el document definitiu d’aquest pla es
traslladarà a les comissions acadèmiques del programa de doctorat en
educació i del programa de doctorat en tecnologia educativa.
F. Comas, M. A. Manassero i J. Salinas intervenen sobre la conveniència
de a) obrir l’oferta dels cursos a d’altres doctorats i b) fixar un cost
de matrícula per als investigadors que s’inscriguin.
S’acorda, per unanimitat:
a) fixar el termini d’una setmana per remetre propostes de cursos a
l’IRIE;
b) que la quota s’establirà en cas que sigui econòmicament
necessari i, en tal cas, es distingiria entre doctorands dels dos
programes que depenen de l’IRIE i doctorands d’altres programes.
6. Proposta de projecte d’investigació integrador
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El director informa que, com portava en el pla d’actuació que presentà
per al procés d’elecció de Director de l’IRIE, vol impulsar un projecte
de recerca vinculat a l’educació en el qual hi puguin participar els
grups de recerca consolidats i els membres i col·laboradors dels
diferents equips que conformen l’IRIE. Lliura al Consell de l’Institut un
possible document, però adverteix que: a) primer cal que el Consell
aprovi si vol dur endavant o no un projecte comú; b) que el document
que acaba de lliurar no és una proposta final de projecte, sinó un
document per iniciar el treball i que, en cas que s’aprovi dur a terme
un projecte integrador, se’n podran modificar tots i cadascun dels
punts.
E. Bosch, F. Comas, M. A. Manassero, M. F. Oliver, P. Palou, S. Serra, J.
Sureda i J. Salinas intercanvien opinions sobre a) la necessitat de fer
un projecte integrador i b) l’estructura del projecte.
S’acorda, nemine discrepante:
a) Dur endavant la proposta d’un projecte d’investigació integrador.
b) Que la durada del projecte sigui de dos anys, per fer coincidir els
resultats amb el període electoral i que els partits polítics en
puguin fer ús per a una millor proposta entorn a l’educació.
c) Obrir un termini de set-deu dies perquè els representants de les
àrees de recerca hi facin les aportacions que considerin adients.
d) Que amb les aportacions rebudes es confeccioni un nou
document.
e) Que el document es trameti a tots els membres de l’IRIE per tal
que, en un termini prudencial, hi facin les seves aportacions.
f) Confeccionar un document final que s’obri a convocatòria de
participació dels grups i dels investigadors.
g) Que el pressupost del projecte es confeccioni en funció de les
propostes d’investigació i de les necessitats.
h) Que el document es lliuri a 1) la Conselleria d’Educació i
Universitat, 2) a d’altres organismes del GOIB i 3) si escau, al
Parlament de les Illes Balears, per tal d’aconseguir finançament
per a dur-lo a terme.
El director informa que la manera de compartir el document i fer
propostes serà a través de Google Docs.
7. Afers de tràmit
Es porta a tràmit el Màster en Competències Emocionals.
S’aprova per unanimitat la seva tramitació.
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S. Serra agraeix a un dels directors de la titulació, R. Genovés, la seva
tasca i vol fer constar que és una llàstima no poder comptar amb ell a
temps complet.
8. Precs i preguntes
M. F. Oliver fa constar la seva enhorabona a J. Salinas per dur a terme
un projecte d’investigació integrador i obert a la participació dels
grups de recerca de l’IRIE.
S. Serra informa de les possibilitats de col·laboració amb la secció
Campus Obert del periòdic Última Hora, i que aquesta resta oberta als
membres de l’IRIE.
Sense res més a tractar, la reunió clou a les 13.33 hores.
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