ACTA DEL CONSELL DE L’IRIE
Data: 29 de juny de 2015
Acta núm 1.
Reunits a las 10 hores, a la sala de graus de l’edifici Guillem Cifre de Colonya els
següents assistents:
M. Oliver, F. Comas, E. García, C. Gotzens, E. Bosch, D. Adrover, J. Sureda, JJ.
Muntaner, J. Salinas, B. Sureda, C. Orte, P. Palou, S. Serra, M. Juan
Excusa la seva absència el Dr. M. March.
1. Constitució del Consell de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa
(IRIE)
El director dóna la benvinguda a tothom a aquesta sessió per constituir el Consell de
L’IRIE. El Consell de l’IRIE queda constituït.
2. Informació del procés de constitució de tots els òrgans de govern de
l’Institut, presentació del calendari previst
El director informa que la creació oficial de l’IRIE va ser el dia 6 de març de 2015, la
qual va ser publicada al BOIB el dia 7 de març de 2015. Informa també dels
nomenaments de l’equip directiu provisional fins a les eleccions a la direcció de l’IRIE.
Es presenta el calendari previst per a la constitució dels òrgans de govern de l'IRIE i
l'elecció del director/de la directora i, després de canviar la data per a l'aprovació del
reglament i l'obertura del termini de presentació de candidatures, que passa, de dia 15
a dia 10 de setembre, s'aprova per assentiment.
El director de l'Institut explica que no presentarà la seva candidatura a la direcció de
l'IRIE. Agraeix a l’equip directiu l’enteniment i la feina feta, així com a tots els membres
dels grups de recerca de l’IRIE i als directors dels departaments implicats pel suport
que han donat a l’equip directiu actual.
3. Informació sobre els convenis UIB-Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats per a la creació i desenvolupament de l’IRIE
El director informa que està previst signar un nou conveni amb la CEU per al
desenvolupament de l'Institut, una vegada finalitzat el conveni de creació, signat el 24
de juliol de 2012, per la qual cosa una vegada nomenat l'equip de la Conselleria
d'Educació i Universitat, s'iniciaran els contactes per a la redacció i posterior signatura.
Informa també que el conveni instrumental de subvenció per a la gestió dels instituts
ha suposat un ajut econòmic de 12.000 euros, addicionals al pressupost de la UIB, que
és de 3.000 euros, quantitat que reben tots els Instituts de recerca.
El Dr. Bernat Sureda demana que se’ls enviï als membres del Consell tota la
documentació sobre aquests convenis. També qüestiona si és convenient que el

subdirector de l’IRIE sigui designat per la Conselleria i proposa que s’obri un debat
sobre aquest tema.
4. Debat i revisió de la representativitat de les àrees de recerca en el Consell
de l’Institut
El grup de didàctiques específiques proposa que cada àrea de l’Institut tingui 4
representants al Consell de l’Institut. S’obre un debat sobre el tema i s’acorda que
l’equip directiu farà una nova proposta de redacció, que incorporarà al reglament,
de manera que el nombre de representants de les àrees al Consell sigui flexible.
S’acorda que, vistes les característiques singulars de l’àrea de didàctiques
específiques, aquesta tindrà quatre representants, mentre que les altres àrees en
tindran tres. No obstant això, pel que fa al nombre de vots de cada àrea no es
plantegen modificacions, per tant cadascuna tindrà únicament un vot al Consell de
l’Institut.
5. Informacions diverses
El director de l’IRIE es congratula que el Dr. Martí March, investigador principal
d'un dels grups consolidats de l’IRIE, sigui nomenat, en breu, Conseller d’Educació
de la Comunitat Autònoma. Li dóna l’enhorabona i li desitja bona feina i sort en el
desenvolupament de les funcions del càrrec.
6. Precs i preguntes
El Dr. S. Serra demana per què el Màster de Formació de Professorat continua al
marge de l’IRIE. El director respon que quan l’IRIE funcioni plenament es pot obrir
un debat perquè els postgraus es reconeguin com a transferència del coneixement,
això serà possible si el postgrau és avalat per un Institut de Recerca.
El Dr. J.J. Muntaner fa un agraïment personal per la feina complexa i difícil que ha
fet el director de l’IRIE i l’equip directiu, diu també que li sap greu que aquest equip
no presenti la seva candidatura a la direcció de l’IRIE. Tot el professorat present se
suma a aquestes paraules.
La Dra. C. Orte demana quin temps dura l’acreditació. El director contesta que
l’acreditació és requisit sine qua non a la UIB per crear l’Institut. Després s’ha de
renovar l’acreditació cada quatre anys. La subdirectora afegeix que és molt
important posar IRIE a les publicacions i emprar el logo del grup de recerca i de
l’IRIE. El director indica que a la pàgina web de l'Institut tots els grups de recerca
tenen els logotips a la seva disposició:
(http://irie.uib.cat/ca/organitzacio/comunicacio/logotips.html).
El Dr. J. Sureda protesta perquè a cap dels Plans de recerca de la CAIB ha
aparegut l’educació com a tema, i demana que el Consell de l’IRIE proposi
convocatòria d’I+D per a Educació. EL Dr. B. Sureda diu que durant l’estiu s’hauria
de fer un diagnòstic dels punts forts i febles dels grups de recerca de l’IRIE. El
director demana que comencem a pensar en projectes de feina transversal entre
grups perquè a les properes convocatòries de I+D s’hauria de fomentar la
col·laboració entre diferents grups de recerca.

El Dr. S. Serra demana com funcionen les ampliacions de grups, i el director
contesta que per als grups actuals estan oberts permanentment.
Sense més precs ni preguntes la reunió finalitza a les 11.10h

