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Protocol d’admissió nous membres 
Amb l’objectiu de normalitzar el procediment d’adscripció de nous membres a l’IRE, 

ES RESOL, 
Primer: Mantenir oberta una convocatòria a la incorporació de nous membres de l’IRE. 

Segon: El procediment es regirà pel protocol que s’indica a continuació. 

Tercer: El sol•licitants hauran de complir els criteris indicats en el protocol. 

Quart: Publicar la convocatòria a la pàgina web de l’Institut. 

Sol•licitud: 
Els PDI de la Universitat de Barcelona interessats a incorporar-se a l'IRE hauran de presentar una 
sol·licitud segons el model indicat en els annexos. 

També informarà el Departament i al Centre al qual pertanyi de la demanda que es farà des de l'IRE d'un 
informe preceptiu. 

Una vegada acceptada la sol·licitud per la Comissió Permanent, l'IRE sol·licitarà al Departament i al 
Centre els informes. Transcorregut un mes sense rebre aquest informe, es considerarà favorable i així es 
farà constar. El sentit d'aquests informes no prejutja la decisió del Consell ni la del Vicerector 
corresponent. 

La Comissió permanent proposarà periòdicament les sol·licituds que acordi davant el Consell de Direcció. 
En cas d'acceptació, el Director les farà arribar al Vicerectorat de Recerca a través del registre 
corresponent. 

Una vegada el Rector dicti la resolució pertinent, el Director de l'IRE la comunicarà als interessats, al 
Consell de direcció i a tots els membres, sent efectiva des d'aquell mateix moment. 

Contra la resolució del Consell es pot interposar recurs davant el Vicerectorat de Recerca.  

 

Criteris d’acceptació 
A fi de garantir el nivell d’excel•lència acadèmica de l’IRE, per demanar la incorporació a l’institut, els 
nous membres hauran de ser PDI amb dedicació a temps complert a la Universitat de Barcelona, i complir 
alguna d’aquestes condicions: 

• Acreditar un sexenni de recerca, estatal o autonòmic 
• PDA amb resultats AA o AB o BA en els darrers dos anys. 

No s’acceptarà cap sol·licitud que no ompli tota la informació obligatòria demanada en el formulari, o no 
justifiqui documentalment l’acompliment dels criteris anteriors. 

 

Barcelona a 20 de juny de 2020 

 

 

Signat: Dr. Antonio R. Bartolomé 

Director 
	  



	

Annexos 
 

DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA 

TEXT REFÓS DE LES NORMATIVES DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 
REGULADORES DELS INSTITUTS DE RECERCA 
Article 11. Declaració́ de pertinença. 

1. El personal acadèmic de la UB que vulgui incorporar-se a un institut de recerca propi de la UB ja 
existent, ha de sol•licitar al rector o rectora que declari la seva pertinença a l’institut de recerca. La 
sol•licitud es dirigeix al vicerectorat competent en matèria de recerca i en la mateixa s’hi ha de fer constar: 

a) la tasca a desenvolupar en l’institut de recerca, 

b) si la pertinença a l’institut suposa un trasllat físic o no, 

c) si s’escau, membres de l’equip de recerca que s’incorporen a l’institut i la signatura de conformitat dels 
mateixos. 

d) en cas que se sol•liciti l’autorització́ excepcional per pertànyer a més d’un institut de recerca, 
justificació de la sol•licitud i concreció del percentatge de dedicació́ a cadascun d’ells. 

e) qualsevol altres circumstancies que es consideri d’interès. 

2. La sol•licitud, que contindrà̀ el vistiplau de director de l’institut de recerca, s’haurà d’acompanyar d’un 
informe no vinculant del departament al qual s’adscriu l’investigador i del centre al qual està vinculat. 
Transcorreguts 30 dies des de la sol•licitud dels informes dels departaments i centres afectats per part de 
l’investigador que es vol incorporar a l’institut de recerca sense que s’hagin emès, s’entendrà que els 
mateixos són favorables a la sol•licitud. 

3. El vicerectorat competent en matèria de recerca pot recavar del sol•licitant l’esmena i millora de la 
sol•licitud i pot demanar, si ho considera convenient, una avaluació́ externa del sol•licitant. Examinada la 
sol•licitud i els informes i documents presentats, el vicerectorat competent en matèria de recerca eleva 
l’expedient al rector o rectora per tal que, si s’escau, declari la pertinença del personal acadèmic de la UB 
a l’institut de recerca, especificant les condicions de la seva incorporació́. 

 

4. La desvinculació́ del personal acadèmic de la UB a un institut de recerca propi, així ́ com qualsevol 
modificació́ posterior de les condicions de la incorporació́ ha de ser acordada pel rector o rectora de la 
UB, a proposta del vicerectorat competent en matèria de recerca i pot fer-se d’ofici, a petició́ de 
l’interessat o de l’òrgan competent de l’institut 

 

 

REGLAMENT DE L’IRE 
Article 6.- Consell de Direcció 

3. Són competències del Consell de Direcció: 

… 

h. aprovar la incorporació de nous membres a l’Institut, a proposta de la comissió 

permanent, 

... 

 

  
	  



	

Sol•licitud d’incorporació a l’Institut de Recerca en Educació 
Omplir i enviar-ho adjunto per correu electrònic a director.ire@ub.edu  

 
NOM I DOS COGNOMS, professor (INDICAR CATEGORIA ACADÈMICA) de (INDICAR CENTRE I 
INSTITUCIÓ), amb domicili a (ADREÇA), tel. nnnnn, i amb el DNI núm. nnnnn, 
 

EXPOSO: 
 
 1. Que compleixo amb els següents requisits per a ser membre de l’Institut de Recerca en Educació 
(marcar el/s que calgui) com acredito amb la documentació adjunta: 
 
� Acreditar un sexenni de recerca, estatal o autonòmic 
� PDA amb resultats AA o AB o BA en els darrers dos anys.  

 
2. Que la pertinença a IRE no suposarà necessàriament un trasllat físic. 

SOL·LICITO:   
 
Que em sigui acceptada la meva incorporació a l’INSTITUT DE RECERCA EN EDUCACIÓ, com a 

membre de ple dret. 
 
 
Barcelona, nn de nnnnnnnnn de 201n 
 
 

 
Signat: NOM I COGNOMS 
 

DADES 

 

Cognoms  

Nom  

DNI  

Telèfon  

Correu electrònic UB  

Departament  

Centre/Facultat  

Grup de recerca (nom sencer)  

Grup de recerca (acrònim)  

Enllaç al perfil en ResearchGate (*)  

Enllaç al perfil en Academia (*)  

Identificador ORCID  

Enllaç al perfil en Google Scholar  

ResearcherID  

Scopus Author ID  

 

(*) La pàgina d’aquest perfil ha de incloure les dades actualitzades dels darrers cinc anys 


