RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE PROJECTES D'INNOVACIÓ
ORIENTATS A LA FORMACIÓ INICIAL DOCENT 2018 (Segona edició:
setembre)
(Provisional. Pendent de signatura)
En data 21 de setembre de 2018, la comissió mixta d'avaluació dels projectes,
formada per:
• El director de l'IRIE
• 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 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.
• El Dr. 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
• La senyora Eulalia Miralles Mas, administrativa de l’Institut de Recerca i
Innovació Educativa, secretària de la comissió, amb veu i sense vot.

Una vegada revisades les memòries de renovació de les ajudes atorgades als
projectes de la convocatòria de 2017, ha resolt renovar els següents projectes:
Codi
D1701
D1703
D1707

Projecte
Aprendre a pensar i actuar com els científics a
través de jocs cooperatius i digitals
Elaboració de proves de selecció de l’alumnat
per accedir a la formació inicial de Mestres
d’infantil i primària
Re-habilitar el barrio a través del arte: una
propuesta transdisciplinar y experiencial para
la formación inicial del docente

Responsable

Renovació
(Sí/No)

Antoni Bennàssar

Sí

Miquel F. Oliver

Sí

Noemy Berbel

Sí

Per altra banda, una vegada revisades les sol·licituds presentades, en funció
dels requisits de la convocatòria de 2018, ha resolt atorgar la puntuació següent:
Codi

D18S01

D18S02

D18S03

D18S04

D18S05

Projecte
Diagnosi de les necessitats de formació
del professorat que imparteix les àrees de
Ciències Socials a Primària, Secundària i
FP. Disseny i implementació de recursos
per a la millora de les seves competències
docents al desenvolupament del
currículum en les distintes etapes
educatives.
Accions de coordinació i proposta
didàctica per a la millora del
desenvolupament de la competència
digital docent (CDD) en la formació inicial
dels mestres d’infantil i primària de la UIB.
Elaboració de jocs i materials didàctics en
base al pensament pedagògic
contemporani: una proposta per apropar
teoria i pràctica en la formació inicial dels
mestres d'infantil i mestres en exercici.
Pla pilot per a la introducció de
metodologies actives en el Pràcticum del
Màster de Professorat de Secundaria.
Aplicació de la metodologia "Philosophy
for children" a matèries no filosòfiques a
l'àmbit del màster de formació del
professorat.

Acceptat
(Sí/No)

Puntuació

Sebastià
Serra

Sí

24 *

Adolfina
Pérez

Sí

95

Sara
González

Sí

90

Joan Jordi
Muntaner

Sí

94

Joan Lluís
Llinàs

Sí

36 *

Responsable

(*) El mínim de punts que ha d’obtenir una sol·licitud perquè sigui proposada per a concessió és de 60
punts.

Atès que el mínim de punts que ha d’obtenir una sol·licitud perquè sigui proposada per a
concessió és de 60 i que segons les bases de la convocatòria es finançaran un màxim de tres
projectes adreçats a la formació inicial del professorat, es resol atorgar les quantitats següents a
cadascun d’aquests projectes:

Codi

D18S02

D18S04

D18S03

Projecte
Accions de coordinació i
proposta didàctica per a la
millora del desenvolupament
de la competència digital
docent (CDD) en la formació
inicial dels mestres d’infantil i
primària de la UIB.
Pla pilot per a la introducció
de metodologies actives en el
Pràcticum del Màster de
Professorat de Secundaria
Elaboració de jocs i materials
didàctics en base al
pensament pedagògic
contemporani: una proposta
per apropar teoria i pràctica
en la formació inicial dels
mestres d'infantil i mestres en
exercici

El director de l'IRIE

Jesús Salinas Ibáñez
Palma, 21 de setembre de 2018

Responsable

Acceptat
(Sí/No)

Puntuació

Quantitat
concedida

Adolfina
Pérez

Sí

95

3000€

Joan Jordi
Muntaner

Sí

94

2300€

Sara
González

Sí

90

2800€

