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1. Activitats formatives 
 

1.1 Activitats específiques obligatòries del programa de Doctorat d’Educació 
Podeu consultar més informació a la web de l'Institut de Recerca i Innovació 
Educativa (IRIE). 

 

Títol de 
l’activitat 

Curs de metodologies d’investigació quantitativa 

Hores 25 hores 

Professor 
responsable 

Victòria Quesada (UIB) 

Víctor A. Sánchez Azanza (UIB)  

Lluis Ballester Brage (UIB- Edició 2020) 

Modalitat En línia 

Idioma 
d’impartició 

Castellà 

Competències  Competències bàsiques  
- CB11 Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de 

les habilitats i mètodes d'investigació relacionats amb aquest 
camp. 

- CB12 Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en 
pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació. 

- CB14 Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i 
síntesi d'idees noves i complexes. 

- CB03 Haver demostrat ser capaç de dissenyar un projecte 
d'investigació amb el qual poder dur a terme una anàlisi crítica 
i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves 
contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball, 
per realitzar una síntesi d'idees noves i complexes que 
produeixin un coneixement més profund del context 

https://irie.uib.cat/doctorats/activitats-formatives-dels-doctorats.html
https://irie.uib.cat/doctorats/activitats-formatives-dels-doctorats.html


investigador en què es treballi. 
- CB05 Haver demostrat ser capaç d'exercir la seva activitat 

investigadora amb responsabilitat social i integritat científica. 
Capacitats i destreses personals: 

- CA02 Trobar les preguntes clau que cal respondre per resoldre 
un problema complex. 

- CA03 Dissenyar, crear, dur a terme i emprendre projectes nous 
i innovadors en el seu àmbit de coneixement. 

- CA04 Treballar, tant en equip com de manera autònoma, en 
un context internacional o multidisciplinari. 

Edicions Curs 2019-2020:  

- Dates: 22 de juny al 30 de setembre de 2020 
- Inscrits: 15 
- Alumnes aptes: 13 
- Alumnes aptes: Pendent 

 

Títol de 
l’activitat 

Tècniques de recerca bibliogràfica i documentació 

Professor 
responsable 

Ruben Comas (UIB) 

Jaume Sureda (UIB) 

Hores 20 hores 

Modalitat En línia 

Idioma 
d’impartició 

Castellà 

Competències  Competències bàsiques:  

- CB11 Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de 
les habilitats i mètodes d'investigació relacionats amb aquest 
camp. 

- CB12 Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en 
pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació. 

- CB14 Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i 
síntesi d'idees noves i complexes. 

- CB01 Haver adquirit coneixements avançats a la frontissa del 
coneixement i haver demostrat, en el context de la investigació 
científica internacionalment reconeguda, una comprensió 
profunda, detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i 
pràctics i de la metodologia científica, en un o més àmbits 
investigadors. 

- CB02 Haver realitzat una contribució original i significativa a 
la investigació científica en el seu àmbit de coneixement i que 
hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica 
internacional.  

- CB05 Haver demostrat ser capaç d'exercir la seva activitat 
investigadora amb responsabilitat social i integritat científica. 

Capacitats i destreses personals:  



- CA01 Desenvolupar-se en contextos en què hi ha poca 
informació específica. 

- CA02 Trobar les preguntes clau que cal respondre per resoldre 
un problema complex. 

- CA05 Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i 
formular judicis amb informació limitada. 

Edicions Curs 2018-2019:  

- Dates: 17 d’abril al 26 de juny de 2019 
- Inscrits: 11 
- Alumnes aptes: 10 

Curs 2019-2020:  

- Data: 4 de maig al 26 de juny de 2020 
- Inscrits: 14 
- Alumnes aptes: 11  

 

Títol de 
l’activitat 

Escriptura i presentació de comunicacions científiques 

Professor 
responsable 

Eva Aguilar (UIB) 

Daniel Adrover (UIB) 

Hores 20 hores 

Modalitat En línia 

Idioma 
d’impartició 

Castellà 

Competències  Competències bàsiques:  

- CB02 Haver realitzat una contribució original i significativa a 
la investigació científica en el seu àmbit de coneixement i que 
hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica 
internacional.  

- CB06 Haver justificat ser capaç de participar en les 
discussions científiques que es duguin a terme a escala 
internacional en el seu àmbit de coneixement, i de divulgar els 
resultats de la seva activitat investigadora a qualsevol tipus de 
públic.  

- CB13 Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i 
professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o 
cultural dins d'una societat basada en el coneixement.  

- CB15 Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i 
científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de 
coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva 
comunitat científica internacional. 

Capacitats i destreses personals:  

- CA03 Dissenyar, crear, dur a terme i emprendre projectes nous 
i innovadors en el seu àmbit de coneixement.  



- CA06 Efectuar una crítica i defensa intel·lectual de solucions. 

Edicions Curs 2019-2020:  

- Data: 30 de setembre al 18 de novembre de 2019 
- Inscrits: 14 
- Alumnes aptes: 11  

Curs 2020-2021:  

- Data: 8 d’octubre al 24 de novembre de 2020 
- Inscrits: 10 
- Alumnes aptes: 10 

 

Títol de 
l’activitat 

Curs de metodologies d’investigació qualitativa 

Professor 
responsable 

Elena Quintana (UIB) 

Carmen Touza (UIB) 

Lluis Ballester (UIB- edició 2019) 

Hores 25 hores  

Modalitat En línia 

Idioma 
d’impartició 

Castellà 

Competències  Competències bàsiques  

- CB11 Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de 
les habilitats i mètodes d'investigació relacionats amb aquest 
camp. 

- CB12 Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en 
pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació. 

- CB14 Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i 
síntesi d'idees noves i complexes. 

- CB03 Haver demostrat ser capaç de dissenyar un projecte 
d'investigació amb el qual poder dur a terme una anàlisi crítica 
i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves 
contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball, 
per realitzar una síntesi d'idees noves i complexes que 
produeixin un coneixement més profund del context 
investigador en què es treballi. 

 
Capacitats i destreses personals: 

- CA02 Trobar les preguntes clau que cal respondre per resoldre 
un problema complex. 

- CA06 Efectuar una crítica i defensa intel·lectual de solucions. 

Edicions Curs 2018-2019:  

- Data: 4 Març al 31 de juliol de 2019 
- Inscrits: 16 
- Alumnes aptes: 15  



1.2 Altres seminaris formatius opcionals 

 

1.2.1 Activitats formatives del 2019 

 

Activitats formatives 2019 Professor/professora 
responsable 

Modalitat Idioma 
d’impartició 

Nombre 
d’alumnes 
inscrits 

Nombre 
d’alumnes 
aptes 

Dates 
d’impartició 

IRIE1901. Com potenciar la 
teva identitat digital com a 
investigador/investigadora 

Juan Moreno (UIB) 
Alexandra Lizana 
(UIB) 
Victoria Marín 
(University of 
Oldenburgo) 

En línia Castellà 

16 14 

 
11 al 28 de febrer 

de 2019 

IRIE1902. Eines 
telemàtiques de suport al 
treball de recerca 
(LimeSurvey) 

Isabel Pascual (CECU) En línia Castellà 

12 7 

2 al 19 d’abril de 
2019 

IRIE1904. Taller de disseny 
d’activitats didàctiques 
mitjançant l’ús de l’Entorn 
Integrat de Disseny per a 
l’Aprenentatge (ILDE) 

Victoria Marín 
(University of 
Oldenburgo) 

En línia Castellà 

7 6 

4 al 27 de març 
de 2019 

IRIE1906. Països en vies de 
desenvolupament. Pobresa 
digital i bretxes obertes 

Marcelo Vera 
(University of South 
Florida, Tampa) 

En línia Castellà 
4 4 

2 al 30 de maig 
de 2019 

 

  



1.2.2 Activitats formatives del 2020 

 

Activitats formatives 2020 Professor/professora 
responsable Modalitat Idioma 

d’impartició 

Nombre 
d’alumnes 
inscrits 

Nombre 
d’alumnes 
aptes 

Dates 
d’impartició 

IRIE2001. Com potenciar la 
teva identitat digital com a 
investigador/investigadora 

Juan Moreno (UIB) 
Alexandra Lizana 
(UIB) 
Victoria Marín 
(University of 
Oldenburgo) 

En línia Castellà 7 4 
27 de gener al 23 
de febrer de 
2020 

IRIE2002. Eines 
telemàtiques de suport al 
treball de recerca 
(LimeSurvey) 

Isabel Pascual (CECU) 

 

Aquest curs encara no s’ha impartit 

IRIE2003. Recerca basada 
en disseny 

Jesús Salinas (UIB) 
Bárbara de Benito 
(UIB) 

En línia Castellà 14 5 21 d’abril al 4 de 
maig de 2020 

IRIE2010. Open Virtual 
Mobility 

Gemma Tur (UIB 
Santos Urbina (UIB) 

En línia Castellà 6 6 15 de maig al 25 
de juny de 2020 

 
 


