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1. PRESENTACIÓ 
L'IRIE s'organitza funcionalment en quatre àrees de recerca integrades pels grups de recerca 

consolidats, amb línies d’investigació afins, que són les unitats mínimes d'estructuració de 

l’institut. 

A més dels grups consolidats, es constituiran grups associats a l’IRIE i investigadors 

individuals associats, els quals seran adscrits a la direcció de l’institut. 

 

 

 

Els grups han de tenir un nom en consonància amb la tasca que desenvolupen i també poden 

tenir un acrònim. 
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2. TIPUS D'INVESTIGADORS DINS DEL GRUP DE 
RECERCA 
Els grups són formats per investigadors membres, col·laboradors, investigadors en formació i, 

eventualment, personal de suport científic i personal d'administració, que treballen de forma 

ocasional o estable per a desenvolupar projectes específics d'investigació.  

Membre: Persona amb vinculació contractual o estatutària amb la UIB (s’hi inclou el 

professorat emèrit) amb les seves escoles adscrites o amb la CECU (inclòs el professorat de 

centres concertats) o professionals amb conveni amb qualsevol d’aquestes entitats. 

Un dels membres del grup de recerca serà nomenat investigador responsable (IR) del grup. 

Aquest investigador actuarà com a representant i coordinador del grup.  

Col·laborador: Investigador que té una relació científica amb el grup o persona que participa 

ocasionalment o de forma estable en projectes d’investigació específics del grup.  

Els becaris d’investigació, que cursen màsters oficials o programes de doctorat, també podran 

integrar-se com a membres en grups de recerca associats o com a col·laboradors en grups de 

recerca consolidats i associats. 

Els investigadors dels grups consolidats de l’IRIE no podran ser membres d'un altre institut de 

recerca que depengui parcialment o totalment de la UIB, però podran ser col·laboradors a més 

d’un grup de recerca. Aquesta restricció no serà aplicable als investigadors dels grups de 

recerca associats, que sí que podran ser membres a més d'un d’aquests tipus de grups. 

3. TIPOLOGIA DE GRUPS DE RECERCA 
Els grups de recerca es classificaran en grups de recerca consolidats i grups de recerca 

associats. També es preveu la figura dels investigadors individuals associats. Els criteris 

d'inclusió en cadascuna d'aquestes categories són: 

3.1. Grups de recerca consolidats de l’IRIE 
Grup d’investigadors que, en els darrers cinc anys, poden acreditar una activitat investigadora 

destacada, que satisfaci les condicions següents: 

• Mínim de tres membres i  col·laboradors (és recomanable que els grups comptin, entre 

els col·laboradors, amb investigadors en formació: becaris d’investigació, que cursen 

màsters oficials o programes de doctorat...) 
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• L’IR ha de tenir una relació permanent -funcionari o laboral- i a temps complet amb la 

UIB, amb les seves escoles adscrites o amb la CECU o professionals amb conveni 

amb qualsevol d’aquestes entitats. 

• Tots els investigadors membres han de tenir el grau de doctor.  

• Una mitjana de dos trams d’investigació per membre. Excepcionalment, es podrà 

sol·licitar l’alta com a grup consolidat amb una mitjana lleugerament inferior de trams, 

quan els investigadors puguin acreditar la seva qualitat investigadora (capacitació, 

experiència o trajectòria reconeguda en el camp de la recerca) en els darrers cinc anys. 

La majoria dels trams d’investigació han de ser vius. 

• Publicacions d’impacte. Acreditació d’una coherència mitjançant publicacions 

conjuntes. 

• Realització d’un important nombre de projectes d’investigació competitius. Participació 

en projectes I+D+i. 

• Participació a congressos. 

• Participació a activitats de formació de postgrau i programes de doctorat. 

• Direcció de tesis de màster i doctorat. 

• Realització d’activitats de divulgació de la recerca i de transferència de resultats i/o 

coneixement. 

Per assolir la categoria de grup consolidat de l’IRIE serà necessari que el grup hagi superat 

l’avaluació positiva de l’activitat investigadora realitzada per agències externes, ja sigui en el 

marc del procés d’acreditació que periòdicament realitzi l’institut, o mitjançant altres processos 

d’avaluació realitzats a petició del propi grup. 

3.2. Grups de recerca associats a l’IRIE 
Es tracta de grups amb experiència emergent en el camp de la recerca (grups de recerca UIB o 

de centres adscrits a la UIB) i grups que es creïn en el marc de l'IRIE. Els grups rebran el 

suport de l'Institut per desenvolupar la seva tasca investigadora, ja sigui de forma independent 

o col·legiada amb altres grups o investigadors individuals associats a l'Institut. 

Aquests grups estaran adscrits a la direcció i les seves dades no s'inclouran com a activitat 

investigadora a efectes de l'acreditació de l'Institut. No obstant això, es consideren grups 

fonamentals per a la millora de la seva producció investigadora i, mitjançant plans de tutela 

promoguts per l'IRIE, podran constituir-se, en satisfer les condicions descrites anteriorment, en 

grups consolidats o els seus membres podran integrar-se en alguns dels ja reconeguts. 
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Distingim dos tipus de grups de recerca associats segons la seva pertinença institucional: 

3.2.1. Grups de recerca associats a l’IRIE inscrits al catàleg de grups de 
recerca de la UIB o d’escoles adscrites  

Per demanar l’adscripció a l’IRIE d’aquests grups, cal que el grup de recerca figuri al catàleg de 

grups de recerca de la UIB que gestiona el Vicerectorat d’Investigació, o bé que en els grup hi 

figurin un mínim de dos professors de centres adscrits i/o de la UIB. 

L’equip investigador ha d’estar format per un mínim de tres membres. L’IR i un d’aquests 

membres ha de tenir el grau de doctor i ha de tenir una relació permanent –funcionari o 

laboral– i a temps complet amb la UIB o amb les seves escoles adscrites. 

3.2.2. Grups de recerca associats a l’IRIE formats per membres de la 
Conselleria d’Educació i/o de la UIB, no registrats al catàleg de grups de 
recerca de la UIB 

Són grups d'investigadors en temes afins, creats en el marc de l'IRIE. Aquests grups rebran el 

suport de l'Institut per a desenvolupar la seva tasca investigadora, ja sigui de forma 

independent o col·legiadament amb altres grups de l'Institut. 

L’equip investigador ha d’estar format per un mínim de tres membres. 

Per a aquests grups no es requereix que els membres disposin del grau de doctor. 

Als grups de recerca associats també s'hi poden incorporar, com a membres, el professorat 

jubilat de la UIB, d’escoles adscrites o de la CECU, i professionals que treballen en el marc de 

programes o convenis de col·laboració amb el servei públic d’ocupació, que desenvolupin 

tasques de formació i orientació per a l’ocupació, que tenguin participació continuada en les 

tasques de recerca del grup i que desenvolupin la seva activitat investigadora en àmbits 

directament relacionats amb les línies de recerca que té el grup. 

3.3. Investigadors individuals associats 
Els investigadors de la UIB, de les escoles adscrites i de la CECU (s’hi inclou el professorat de 

centres concertats) amb àmplia experiència i potencial investigador, alumnes matriculats a 

programes de doctorat i professors emèrits o jubilats de la UIB, de les seves escoles adscrites 

o de la CECU que no estiguin integrats en un grup de recerca, podran demanar l'alta a l'IRIE 

com a investigadors individuals associats. 

Els investigadors individuals associats adquireixen el compromís de mantenir una activitat 

investigadora en el si de l'IRIE d'acord amb les seves línies de recerca. 
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La figura d'investigador individual associat tendrà un caràcter excepcional i es promourà, 

sempre que sigui possible, que, en reunir les condicions requerides, aquests investigadors 

s’integrin en un dels grups de recerca de l’Institut. 

Aquests investigadors estaran adscrits a la direcció i les seves dades no s'inclouran com a 

activitat investigadora a efectes de l'acreditació de l'Institut. No obstant això, es consideren 

fonamentals de cara a millorar-ne la producció investigadora i per desenvolupar la seva tasca 

investigadora, ja sigui de manera independent o col·legiadament amb altres grups de l'Institut. 

4. ACTUALITZACIÓ DEL CATÀLEG DELS GRUPS I 
DELS INVESTIGADORS INDIVIDUALS ASSOCIATS 
Les modificacions en el catàleg de grups de l'IRIE es poden produir a partir de la sol·licitud dels 

mateixos membres o per indicació de l'IRIE. 

4.1. Actualitzacions a càrrec dels membres 
Els grups de recerca i els investigadors individuals que es vulguin adscriure a l’IRIE podran 

demanar l'alta i posteriorment, si cal, podran sol·licitar modificacions i baixes. 

4.1.1. Altes  

4.1.1.1. Alta de grup de recerca 

L’Investigador responsable  que vulgui adscriure un grup consolidat o un grup associat a l'IRIE 

ho haurà de sol·licitar al Consell de l'Institut, que elevarà la proposta al Consell Rector, el qual, 

d’acord amb l’article 8.3. h del reglament de funcionament de l’Institut, és el darrer responsable 

d’aprovar l’adscripció o cessament del grup.  A la sol·licitud s'han d'indicar, entre d’altres, les 

dades de l’investigador principal, el nom del grup i les línies de recerca. 

Totes les persones investigadores del grup (membres i col·laboradors) han d'emplenar i signar 

la sol·licitud telemàtica, disponible a la pàgina web de l'Institut. 

L’IR, els membres i els col·laboradors del grups associats de la UIB i escoles adscrites 

registrats al catàleg de grups de recerca de la UIB que es vulguin donar d’alta a l'IRIE han de 

tenir actualitzat el seu currículum mitjançat l'aplicació Curricul@-GREC. 

Per demanar l’alta d’un grup associat  format per membres de la Conselleria d’Educació i/o de 

la UIB i professorat emèrit i/o jubilat de qualsevol d’aquestes entitats, no registrats al catàleg de 

grups de recerca de la UIB  cal presentar un projecte que inclogui els objectius, les línies de 

recerca, una breu descripció dels projectes que tenen previst realitzar i, si és el cas, una 
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explicitació de la trajectòria investigadora del grup; a més, també caldrà presentar un 

currículum vitae actualitzat de tots els membres i col·laboradors. 

En el moment de sol·licitar l’alta no és imprescindible que els membres i col·laboradors dels 

grups associats no registrats al catàleg de grups de recerca de la UIB ja tenguin el currículum 

vitae actualitzat a l’aplicació Curricul@ (GREC), tot i que en el futur es requerirà que ho facin. 

4.1.1.2. Alta d'investigador individual associat 

Els investigadors individuals que no pertanyen a cap grup de recerca de l'IRIE i realitzen 

investigació educativa en el marc de la UIB o de la CECU i volen estar adscrits a l’Institut com a 

investigadors individuals han de fer-ne la sol·licitud al Consell de l'Institut, mitjançant un imprès 

telemàtic disponible a la pàgina web i presentar el currículum, que n'acreditarà la trajectòria 

investigadora. 

En el moment de sol·licitar l’alta no es requereix que l’investigador ja tengui el curriculum 

actualitzat en l’aplicació Curricul@ (GREC), tot i que en el futur se li demanarà que ho faci. 

4.1.2. Modificacions en la composició i de les línies de recerca dels grups 
i de les línies de recerca dels investigadors individuals associats 

Els grups de recerca han de fer-ne la sol·licitud al Consell de l'Institut mitjançant un imprès 

telemàtic disponible a la pàgina web de l’institut. 

En qualsevol dels casos el tipus de sol·licituds que es poden fer son les següents: 

- Alta/baixa de membres i col·laboradors. 

- Modificació de l'IR del grup. 

- Canvi nom del grup, acrònim i línies de recerca. 

Els investigadors individuals podran sol·licitar al Consell de l'Institut un canvi en les línies de 

recerca mitjançant un imprès telemàtic disponible a la pàgina web. 

4.1.3. Baixes de grups i d'investigadors individuals associats 

L’IR del grup o l'investigador individual associat que es vulgui donar de baixa de l'IRIE ho haurà 

de sol·licitar al Consell de l'Institut mitjançant una sol·licitud telemàtica disponible a la pàgina 

web. 
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4.2. Actualitzacions per indicació de l'IRIE 
Els grups de recerca i els investigadors individuals associats adquireixen el compromís de 

mantenir una activitat investigadora en el si de l'IRIE d'acord amb les seves línies de recerca. 

Periòdicament, el comitè científic realitzarà i/o encarregarà a entitats externes, avaluacions de 

l'activitat científica dels grups i dels investigadors individuals associats per tal de determinar-ne 

la producció i potencial investigador, la viabilitat i l'interès per a l’IRIE, i en pot recomanar al 

Consell de l’Institut la transformació, la fusió amb altres grups d'investigació o la baixa. 

Finalment, el Consell de l’Institut proposarà al Consell Rector l’adscripció, baixa o cessament 

dels investigadors i grups d’investigació de l’institut. 

5. LÍNIES DE RECERCA 
Els investigadors de cada grup han de definir les seves línies de recerca. Es poden definir fins 

a tres línies generals de recerca. 

6. PLANS DE TUTELA DELS GRUPS DE RECERCA 
ASSOCIATS 
L'IRIE realitzarà plans de tutela per tal que els grups de recerca associats que ho desitgin 

puguin optar a ser grups de recerca consolidats de l’IRIE en properes convocatòries. 

7. PUBLICACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA DEL 
GRUP O DE L'INVESTIGADOR INDIVIDUAL ASSOCIAT 
Quan es dóna d’alta un grup de recerca a l'IRIE, consolidat o associat, o un investigador 

individual associat, tots els investigadors es comprometen a mantenir actualitzat el seu 

currículum d'acord amb les instruccions de l'Institut. Quan el currículums es trameten a l'IRIE, 

els investigadors donen el seu consentiment a publicar la informació que contenen. 

 


