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Illes Balears 
Oficina de Suport a la Recerca 

 

Al rectorat de la Universitat de les Illes Balears (Son Lledó), quan són les 9.30 hores de dilluns, dia 

28 de juny de 2004, i atenint-se al que s’estableix als articles 2 i 7 de l’Acord normatiu número 

6561, de dia 17 de febrer de 2004 (FOU número 233, de 19 de març de 2004) pel qual s’aprova el 

programa d’ajuts per a la realització de congressos a la UIB, es reuneix la Comissió Avaluadora de 

l’OSR per tal d’avaluar les sol·licituds que s’han fetes. 

 

A petició del Vicerector d’Investigació i Política Científica, i amb l’acceptació dels membres de la 

Comissió, s’acorda també examinar les sol·licituds que s’han presentades a la convocatòria d’ajudes 

a projectes d’investigació sobre la relació educació secundària-universitat, donat que el punt 8 de 

l’esmentada convocatòria diu que la resolució de les sol·licituds es farà amb un informe tècnic previ 

de la Comissió Avaluadora de l’OSR. 

 

Aquesta Comissió està formada pels membres següents: 

 

 El Vicerector d’Investigació i Política Científica, que la presideix. 

 La Directora de l’OSR, que actua com a secretària. 

 El doctor Josep Ll. Ballester Mortes, del departament de Física. 

 El doctor Pedro J. Montoya Jiménez, del departament de Psicologia. 

 El doctor Joan J. Muntaner Guasp, director de l’ICE i convidat per la Comissió Avaluadora de 

l’OSR, que intervé únicament en el tema de les ajudes a projectes d’investigació sobre la relació 

educació secundària-universitat. 

 El senyor Xavier Salvà, cap de Secció del Rectorat, que actua amb veu i sense vot. 

 

Un cop constituïda la Comissió es passa, en primer lloc, a l’anàlisi de les sol·licituds de les ajudes a 

projectes d’investigació sobre la relació educació secundària-universitat que s’han fetes, i que són 

les següents: 

 

Títol Professor/a Petició 

El model d’orientació i intervenció psicopedagògica a la comu-

nitat autònoma de les Illes Balears. Estat actual i propostes de 

millora. 

Maria D. Forteza 

Forteza 

1.975 euros 

Iniciació a la recerca i utilització dels audiovisuals en ciències 

humanes i socials a l’educació secundària. 

Sebastià Serra 2.000 euros 

Expectatives de l’alumnat de 1r. i 2n. cicle d’Educació Secun- 

dària Obligatòria de les Balears en relació amb els estudiants 

universitaris. Una aproximació. 

Maria T. Adame 2.000 euros 

Avaluació de l’adquisició de procediments científics per alum- 

nes de 4t d’ESO i 2n de batxillerat a les Illes Balears. La seva 

relació amb els requeriments dels estudis superiors.  

Albert Catalán 2.000 euros 

Secuencias de aprendizaje y procesos de elaboración en la ad- 

quisición del alemán como segunda lengua extranjera por 

alumnos bilingües (catalán/castellano). 

Glòria Bosch 1.600 euros 

 

Tenint en compta els objectius i els criteris establerts als punts 1 i 4 de la convocatòria es proposa 

una priorització dels projectes de la següent forma: 



 

En primer i segon lloc, amb la dotació màxima, els projectes següents: 

 

Títol Professor/a Proposta 

Avaluació de l’adquisició de procediments científics per alum- 

nes de 4t d’ESO i 2n de batxillerat a les Illes Balears. La seva 

relació amb els requeriments dels estudis superiors.  

Albert Catalán 2.000 euros 

Expectatives de l’alumnat de 1r. i 2n. cicle d’Educació Secun- 

dària Obligatòria de les Balears en relació amb els estudiants 

universitaris. Una aproximació. 

Maria T. Adame 2.000 euros 

 

En tercer lloc queden igualats, per la qual cosa es fa un repartiment equitatiu de la resta del 

pressupost, els projectes següents: 

 

Títol Professor/a Proposta 

El model d’orientació i intervenció psicopedagògica a la comu-

nitat autònoma de les Illes Balears. Estat actual i propostes de 

millora. 

Maria D. Forteza 

Forteza 

1.000 euros 

Iniciació a la recerca i utilització dels audiovisuals en ciències 

humanes i socials a l’educació secundària. 

Sebastià Serra 1.000 euros 

 

En quart lloc queda el següent projecte, sense dotació pressupostària: 

 

Títol Professor/a 

Secuencias de aprendizaje y procesos de elaboración en la adquisición del alemán  

como segunda lengua extranjera por alumnos bilingües (catalán/castellano). 

Glòria Bosch 

 

Respecte a l’avaluació de les sol·licituds per a l’organització de congressos a la UIB, s’han 

presentat les següents sol·licituds: 

 

Títol Professor/a Petició 

Seminari sobre experiències traumàtiques i teràpies EMDR i 

experiència somàtica. 

Gloria Garcia de la  

Banda 

1.500 euros 

Dynamics Days 2004. Oreste Piro 3.000 euros 

XX Trobades Científiques de la Mediterrània. Maximino San 

Miguel 

1.500 euros 

Primeres Jornades els processos de transició a la vida adulta: 

pràctiques innovadores en educació no formal. 

Miquel Oliver 1.500 euros 

VIII Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica als  

Països Catalans. 

Isabel Moll 3.000 euros 

Simposi d’edició de revistes científiques de ciències socials 

i humanitats. 

Alexandre Garcia 1.500 euros 

Congrés Internacional Joan Alcover, Miquel Costa i Llobera 

i els llenguatges estètics del seu temps. 

Joan Mas 10.950 euros 

XV Congrés Nacional d’Història de l’Art. Catalina Cantarellas 1.500 euros 

 



 

 

La Comissió decideix concedir l’ajud sol·licitat a la llista que a continuació s’especifica amb les 

dotacions següents: 

 

Títol Professor/a Dotació 

Seminari sobre experiències traumàtiques i teràpies EMDR i 

experiència somàtica. 

Gloria Garcia de la  

Banda 

750 euros 

Dynamics Days 2004. Oreste Piro 3.000 euros 

XX Trobades Científiques de la Mediterrània. Maximino San 

Miguel 

1.500 euros 

Primeres Jornades els processos de transició a la vida adulta: 

pràctiques innovadores en educació no formal. 

Miquel Oliver 1.500 euros 

VIII Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica als  

Països Catalans. 

Isabel Moll 1.500 euros 

Simposi d’edició de revistes científiques de ciències socials 

i humanitats. 

Alexandre Garcia 1.500 euros 

Congrés Internacional Joan Alcover, Miquel Costa i Llobera 

i els llenguatges estètics del seu temps. 

Joan Mas 1.500 euros 

XV Congrés Nacional d’Història de l’Art. Catalina Cantarellas 1.500 euros 

 

La Comissió decideix que la subvenció a la doctora Isabel Moll s’atorgarà sempre i quan actualitzi 

el currículum a la base de dades GREC. 

 

Sense més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 11 hores. 

 

El doctor Francisco Muñoz, La doctora Gemma Turnes, 

 

 

 

 

El doctor Josep Ll. Ballester, El doctor Pedro J. Montoya, 

 

 

 

 

El doctor Joan J. Muntaner, El senyor Xavier Salvà 

 


