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Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) 

Formació de postgrau 
Nombre de crèdits ECTS: 79 
Nombre de cursos de postgrau: 7 
Alumnat matriculat: 132 
Professorat de la UIB: 23 
Professorat extern: 24 
 

Formació permanent del professorat no universitari 
Nombre d’hores: 117 
Nombre de cursos: 6 
Alumnat matriculat: 108 
Professorat de la UIB: 5 
Professorat extern: 4 
 

Formació permanent del professorat universitari 
Nombre d’hores: 371 
Nombre de cursos: 51 
Alumnat matriculat: 933 
Professorat de la UIB: 35 
Professorat extern: 10 

Formació de grups de recerca de l’IRIE 
Nombre d’hores: 225 
Nombre de cursos: 6 
Inscripcions: 191 
Professorat de la UIB: 5 
Professorat extern: 3 
 

Convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació i millora de la qualitat 
docent 
Nombre de projectes presentats i concedits: 60 
Nombre de seminaris presentats i concedits: 5 
Nombre d’assessoraments presentats i concedits: 2 
Professorat participant: 301 
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Organització o col·laboració en l’organització de 
Jornades 
 Escola d’Estiu de Mallorca. Del 27 al 31 d’agost de 2018 
 Jornada de formació sobre dificultats del llenguatge: 11/11/2018 
 Jornades PAULA (projecte Aula).16 i 17 de novembre de 2018 
 La transició entre l’educació secundària obligatòria i la formació professional: 

experiències internacionals. 13 i 14 de desembre de 2018. 
 Jornades de famílies per la inclusió educativa. 12 i 13 d’abril de 2019. 
 La transformació de la pràctica educativa amb joves de baix nivell educatiu. 14 de 

febrer de 2019. 
 Photography and Educational Practice Symposium-Workshop. 4 i 5 d’abril de 2019. 
 Jornades de presentació dels resultats de la recerca «Elaboració de proves de 

selecció d’alumnat per accedir a la formació inicial de mestres d’infantil i de 
primària». 31 de maig de 2019. 

 
Seminaris 
 VI Seminari Interuniversitari de Recerca en Tecnologia Educativa (SIITE). 1 de febrer 

de 2019. 
 III Seminari La Formació Interdisciplinària en Ciències Humanes i Socials. De l’1 al 

22 de febrer de 2019. 
 

Presentacions 
 Presentació del volum L’illa dels foners. 20 de març de 2019. 
 

Conferències 
 Cambiando el chip de las TIC: para una educación inclusiva. 14 de maig de 2019. 

 


