
Promotors i objectius

La Universitat de les Illes Balears
(UIB) i la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats (CECU) del
Govern les Illes Balears han iniciat les
tasques de creació de l’Institut de
Recerca i Innovació Educativa
(IRIE) com a centre de titularitat
compartida. S’espera que l’Institut
pugui funcionar a ple rendiment a
principis del curs 2013-2014.

L’IRIE es dedicarà a la investigació
científica en els camps de l’educació i la
formació, prestarà serveis de desen-
volupament (transferència de coneixe-
ment) i també realitzarà activitats for-
matives i cursos de postgrau dins aque-
sts mateixos àmbits.

L’objectiu final és incentivar la recer-
ca científica en el món educatiu, a fi
d’animar la implementació de pro-
jectes d’innovació docent que
reverteixin en benefici de l’educació a
les Illes Balears.

Tot i la magnitud de la comesa, no es
parteix del no-res: l’Institut de Cièn-
cies de l’Educació (ICE) de la UIB
esdevé l’embrió i el punt de partida
de l’IRIE. Durant tot el curs 2012-
2013, fins que no es constitueixi ofi-
cialment l’Institut de Recerca amb la
corresponent acreditació per part de
l’Agencia Nacional de Evaluación y
Prospectiva (ANEP), l’ICE serà el
punt de trobada, el generador i

l’aglutinador de totes les accions
encaminades a aconseguir l’objectiu
de fer realitat l’IRIE.

Investigadors i grups de recerca

Tant a la UIB com a la CECU ja hi
havia grups de recerca que tre-
ballaven en l’àmbit educatiu. Els
integrants d’aquests grups han estat
convidats a adscriure’s al nou Insti-
tut, que també obre les portes a totes
les persones que investiguen temes
relacionats amb l’ensenyament. La
feina i la solvència investigadora dels
grups constitueixen el principal pat-
rimoni de l’IRIE, el millor aval per
aconseguir-ne l’acreditació oficial i
allò que és més important: la garantia
del treball coordinat, la suma d’es-
forços que ens ha de permetre
avançar.

A hores d’ara, prop de quaranta
grups de recerca han demanat l’ad-
scripció a l’IRIE, distribuïts en com-

petitius, emergents i associats, que
impliquen més de tres-cents
cinquanta investigadors. Àrees tan
variades com la història, l’economia
aplicada, la psicologia, la pedagogia,
la biologia, la filosofia, etc., i àmbits
educatius que abracen des de l’edu-
cació infantil fins a la docència uni-
versitària i postuniversitària són una

mostra del caràcter pluridisciplinari i
de la vocació transversal i integradora
de l’IRIE.
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