
	
 

RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE PROJECTES 
D'INNOVACIÓ ORIENTATS A LA FORMACIÓ INICIAL DOCENT 2017 

(Provisional. Pendent de signatura) 
 
En data 5 de juliol de 2017, la comissió mixta d'avaluació dels projectes, formada 
per: 

• El director de l'IRIE 
• El vicerector d'Investigació de la UIB 
• El coordinador del programa de millora de la formació inicial dels estudis 

de mestre i de professorat de secundària de la UIB 
• El degà de la Facultat d'Educació de la UIB 
• El director general de Política Universitària i d'Ensenyament Superior 
• El director general de Planificació, Ordenació i Centres 
• La directora general de Formació Professional i Formació del Professorat 
• El director general d'Innovació i Comunitat Educativa 

 
s'ha reunit a la seu de l'IRIE per a l'avaluació i selecció dels projectes presentats. 
Els assistents, membres de la comissió o bé, delegats dels membres, han estat: 

• El director de l'IRIE, Dr. Jesús Salinas Ibáñez 
• El Dr. Jaume Cantallops Ramon, vicedegà de la Facultat d'Educació de la 

UIB, en representació del degà 
• El director general de Política Universitària i d'Ensenyament Superior, Dr. 

Juan José Montaño Moreno 
• El senyor Pere Moyà Niell, director de l'IAQSE, en representació del 

director general de Planificació, Ordenació i Centres 
• La senyora Carme Jaume Bosch, ATD del Servei de Formació del 

Professorat, en representació de la directora general de Formació 
Professional i Formació del Professorat 

• La senyora Coloma Ferrer Salas, cap del Servei d'Innovació Educativa, 
en representació del director general d'Innovació i Comunitat Educativa 



	

Una vegada revisades les sol·licituds presentades, en funció dels requisits de la 
convocatòria, ha resolt: 

Codi Projecte Responsable Acceptat 
(Sí/No) Puntuació Quantitat 

concedida 

D1701 
Aprendre a pensar i actuar com 
els científics a través de jocs 
cooperatius i digitals 

A. 
Bennàssar Sí 87 3000€ 

D1702 

Dissenyar i avaluar una nova 
manera de construir el 
Pràcticum I i II als estudis de 
GEI i GEP 

M. Rosa 
Rosselló No _____ _____ 

D1703 

Elaboració de proves de 
selecció de l'alumnat per 
accedi a la formació inicial de 
Mestres d'infantil i de primària 

M. F. Oliver Sí 80 3000€ 

D1704 Innovació docent i pràctiques 
educatives P. Alzina No _____ _____ 

D1705 

Creació d'un laboratori 
d'Història de l'Escola per als 
alumnes dels graus d'Educació 
Infantil i Primària 

X. Motilla No _____ _____ 

D1706 

Estudi i proposta didàctica per 
a la millora del 
desenvolupament de la 
competència digital docent en 
la formació del mestre d'infantil 
i primària de la UIB 

A. Pérez No _____ _____ 

D1707 

Re-habilitar el barrio a través 
del arte: una propuesta 
transdisciplinar y experiencial 
para la formación inicial del 
docente 

N. Berbel Sí 89 3000€ 

 
El director de l'IRIE 
 
Jesús Salinas Ibáñez 
Palma, 7 de juliol de 2017 


