
	
 

RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE PROJECTES 
D'INNOVACIÓ ORIENTATS A LA FORMACIÓ INICIAL DOCENT 2018 

(Provisional. Pendent de signatura) 
 
En data 18 de juliol de 2018, 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. Josep Lluís Oliver Torelló, degà de la Facultat d’Educació 
• El director general de Política Universitària i d'Ensenyament Superior, Dr. 

Juan José Montaño Moreno 
• El senyor Manel Perelló Beau, responsable del programa de gestió de 

qualitat i millora continua, en representació del director general de 
Planificació, Ordenació i Centres 

• El senyor Ferran Juan Torrens, assessor docent, en representació de la 
directora general de Formació Professional i Formació del Professorat. 

• El senyor Miquel F. Oliver Trobat, coordinador del programa de millora de 
la formació inicial dels estudis de mestre i de professorat de secundària 
de la UIB 



	

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

Codi Projecte Responsable Acceptat 
(Sí/No) Puntuació 

D1801 
Recerca educativa i 
formació del professorat de 
Ciències Humanes i Socials 

Sebastià Serra Sí 24 * 

D1802 

Accions de coordinació i 
proposta didáctica per a la 
millora del desenvolupament 
de la competencia digital 
docent (CDD) en la formació 
inicial dels Mestres d’infantil 
i primària de la UIB 

Adolfina Pèrez Sí 89 

D1803 

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

Maria R. Rosselló Sí 94 

D1803 
Aplicació de la metodología 
3/18 a historia de la filosofía 
de segon de batxillerat 

Joan L. Llinàs Sí 34 * 

(*) El mínim de punts que ha d’obtenir una sol·licitud perquè sigui proposada per a concessió és de 60 
punts. 
Finalment, la comissió decideix concedir 3.000 euros, correponents a la primera 
anualitat, al projecte Dissenyar i avaluar una nova manera de construir el 
Pràcticum I i II als estudis de GEI i GEP, de la Dra. Maria Rosa Rosselló. 
 
 
El director de l'IRIE 
 
 
 
Jesús Salinas Ibáñez 
Palma, 25 de juliol de 2018 


