
 
REGLAMENT DEL CENTRE DE RECERCA PER A L’EDUCACIÓ 

CIENTÍFICA I MATEMÀTICA (CRECIM) 
Acord del Consell de Govern de 27 de febrer de 2003 

 
 

Article 1 

El Centre de Recerca per a l’Educació Científica és un Centre Especial de 
Recerca, creat de conformitat amb la normativa aprovada en dates de 28 de 
febrer de 1990 i de 6 de febrer de 1995. 

Article 2 

Les funcions de CRECIM són organitzar i impulsar la recerca sobre els 
diferents aspectes de l’educació científica des d’una perspectiva interdisciplinar 
amb la voluntat d’esdevenir el centre de referència d’aquests estudis a 
Catalunya i un punt de connexió entre la universitat, i altres entitats públiques o 
privades interessades en el món de l’educació científica. Per dur a terme 
aquestes funcions, el CRECIM s’ocuparà d’obtenir els recursos necessaris i 
d’establir els acords adients amb altres institucions i organismes.  

Article 3 

Poden ser membres del CRECIM aquells investigadors que desenvolupin o 
vulguin desenvolupar una tasca de recerca que s’adeqüi a les línies de recerca 
del CRECIM. El CRECIM podrà tenir també investigadors col•laboradors. El 
procés d’incorporació de nous membres es farà d’acord amb allò previst als 
articles 6.2c i 7.3d del present Reglament. 

Article 4 

Anualment es redactarà una memòria on es retrà compte dels projectes de 
recerca i desenvolupament, de les activitats acadèmiques, de les publicacions 
dels treballs derivats de la recerca duta a terme en el marc del CRECIM, i de la 
gestió econòmica. 

Article 5 

Els òrgans de govern del CRECIM són el Plenari, el Consell de Govern i el/la 
director/a del CRECIM. 

Article 6 

El Plenari del CRECIM és l’òrgan superior de govern del CRECIM. 

6.1. El plenari del CRECIM està format per tots els membres del centre. 

 



6.2. Les funcions del plenari del CRECIM són: 

 Aprovar el reglament del CRECIM i les seves modificacions 

 Elegir i revocar el Consell de Govern del CRECIM 

 Ratificar la incorporació de nous membres 

 Aprovar la memòria anual 

6.3. El plenari celebrarà una reunió ordinària anual. A banda dels termes 
regulars, s’inclourà a l’ordre del dia tots aquells punts que tinguin el suport d’un 
vint per cent o més dels membres del CRECIM i siguin presentades al/la 
Secretari/a amb una setmana d’antelació. El Plenari també podrà ser convocat 
amb caràcter extraordinari pel vint per cent del Plenari o bé per la majoria 
simple del Consell de govern o bé pel/per la Director/a. Les reunions del Plenari 
requerien un quòrum del cinquanta per cent en primera convocatòria i del vint-i-
cinc per cent en segona. Les decisions es prendran per majoria simple, llevat 
dels supòsits de majoria absoluta previstos per aquest reglament. 

6.4. S’aixecarà acta de cada sessió, que haurà de contenir la relació dels 
assistents, els assumptes tractats i els acords presos. 

Article 7 

El Consell de Govern és l’òrgan ordinari de govern i de gestió del CRECIM. 

7.1. El Consell de Govern està composat pel Director/a del CRECIM, pel 
sotsdirector/a, per un màxim de quatre vocals i per un/a secretari/a, que portarà 
el llibre d’actes del propi Consell i del Plenari. 

7.2. En cas de dimissió o cessament d’un vocal del Consell de Govern, el propi 
Consell de Govern procedirà a nomenar un altre vocal que haurà de ser ratificat 
en la primera reunió que es convoqui del Plenari. 

7.3. Les funcions del Consell de Govern del CRECIM són: 

Elaborar les propostes de modificació del Reglament 

Elaborar la memòria anual del CRECIM 

Convocar eleccions per a la renovació dels consells de govern 

Aprovar la incorporació dels nous membres  

Entendre i resoldre sobre els afers de tràmit de la seva competència 

Aprovar els convenis de col·laboració 

Article 8 

El/la Director/a és el/la representant del CRECIM i, en l’exercici de les seves 
funcions, actua en el seu nom. 



8.1. El/la Director/a és elegit pel Consell de Govern, ratificat pel Plenari i 
nomenat pel Rector. La durada del seu mandat serà de tres anys, essent 
possible la reelecció per un segon mandat. 

8.2. Pot optar al càrrec de Director/a qualsevol membre del CRECIM. 

8.3. En l’elecció, ratificació i revocació del Director/a del CRECIM serà 
necessària la majoria absoluta dels votants a una primera volta i, la majoria 
simple a la segona. 

8.4. Són funcions del Director/a del CRECIM: 

- La coordinació de l’activitat del CRECIM en tots els ordres de la seva 
competència 

- La representació del CRECIM a altres instàncies universitàries i 
extrauniversitàries 

- Presidir el Plenari i el Consell de Govern del CRECIM i executar els 
seus acords 

- Les funcions que li siguin delegades pel Plenari o pel Consell de Govern 
del CRECIM 

8.5. Una vegada convocades les eleccions a Consell de Govern del CRECIM 
s’obrirà un període de quinze dies per la presentació de candidatures. La 
sessió del Plenari del CRECIM on tindrà lloc l’elecció haurà de celebrar-se en el 
termini màxim de trenta dies a comptar des de la data de la convocatòria. 

8.6. La renúncia del Director/a implica la del Consell de Govern. 

8.7. El Director/a del CRECIM podrà tenir un complement retributiu si el 
pressupost del CRECIM ho permet i la dedicació que hi haurà d’esmerçar ho 
justifica.  

Article 9 

El CRECIM podrà crear Seccions que corresponguin a línies permanents 
d’activitat específica. La creació de Seccions haurà de ser aprovada pel Consell 
de Govern.  

El CRECIM manté una relació preferent amb els Departaments on s’inscriuen 
els investigadors que composen el CRECIM. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Els membres inicials del CRECIM són els relacionats a l’annex 1. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

Els membres inicials del CRECIM relacionats a l’annex 1, constituïts en 
Comissió Gestora, convocaran eleccions del CRECIM en el termini màxim de 



deu dies laborables a partir de l’aprovació del present Reglament pel Consell 
de Govern. 

DISPOSICIÓ FINAL 

El present Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació pel 
Consell de Govern de la UAB 
 
 



ANNEX 1 
 
 
Equip investigador 
 

L’equip inicial del CRECIM inclou tres perfils diferents de membres: 
 
1. Personal investigadors universitaris del Departament de Didàctica de les 
Matemàtiques i Ciències Experimentals de la UAB. Aquest grup el formen 
professors i professores, essent els impulsors principals de la recerca del 
CRECIM, especialment pel que fa al disseny de les línies de recerca i a la 
direcció científica dels projectes de recerca. 
 
Carmen Azcárate Giménez 
Lluís Bibiloni Matós 
Josep Casadellà Reig 
Jordi Deulofeu Piquet 
Mariona Espinet Blanch 
Teresa Escales Tramulla 
Pilar Garcia Rovira 
Núria Gorgorió Solà 
Mercè Izquierdo Aymerich 
Conxita Márquez Bargalló 
Rosa Maria Pujol Villalonga 
Roser Pintó Casulleras 
Núria Planas Roig 
Neus Sanmartí Puig 
Carme Tomàs Martorell 
Xavier Valls Aubet 
 
2 Personal investigador d’altres departaments i/o universitats. Aquest segon 
grup està format fins al moment per professors i professores que ja han 
manifestat el seu desig de participar en els projectes de recerca i tasques del 
Centre Especial de Recerca CRECIM. 
 
Anna Camps (Departament de Didàctica de la Llengua de la UAB) 
Xavier Jaén (Dep. de Física de l’Escola Superior d’Enginyers Industrials de 
Barcelona) (UPC) 
Xavier Bohigas (Dep. de Física de l’Escola Superior d’Enginyers Industrials de 
Barcelona) (UPC) 
Montse Novell (Dep. de Física de l’Escola Superior d’Enginyers Industrials de 
Barcelona) (UPC) 
 
3 Personal docent d’educació infantil, primària i secundària que col·laboren 
habitualment en la recerca duta a terme pels investigadors del grup 3.1.1. La 
participació d’aquests professors i professores és absolutament necessària per 
al tipus de recerca del CRECIM i la seva incorporació en un marc estable 
suposa un dels avantatges més importants de la creació del CRECIM 
 



Antoni Alcazar Salas  IES Ferran Tallada (Barcelona) 
Joan Alineras Maymi  IES Cerdanyola (Mataró) 
Carme Bohera   CEP Orlandai (Barcelona 
Josep Coromines   Escolapis (Sitges) 
Carmen Fernández   IES Salvador Dalí (El Prat de Llobregat) 
Mª Teresa Lozano   IES Santa Eulàlia /l’Hospitalet de Llobregat) 
Jordi Macarulla   IES Terrassa (Terrassa) 
Julian Oro    IES La Llauna (Badalona) 
Mª Pilar Sesé Muniategui  IES Fort Pius (Barcelona) 
Marta Simón    IES Leonardo Da Vinci (Sant Cugat del Vallès) 
Mariona Trabal   CEP Orlandai (Barcelona) 
Teresa Ventura   IES Fort Pius (Barcelona) 
 
4 Joves investigadors. El CRECIM representarà una bona plataforma de 
formació i desenvolupament professional de joves investigadors en els camps 
de recerca del centre. D’aquesta manera es podrà aprofitar un potencial humà 
format a les nostres universitats, o a l’estranger, per donar resposta a les 
demandes a les que farà front el CRECIM. En un primer moment incloem en 
aquest grup a doctorants que ja participen en tasques de recerca dels 
investigadors del nucli impulsor. 
 
Jaume Ametller Leal 
Carles Blasco Requena 
Josep Bonil Gargallo 
Gigna Couso Lagaron 
Mercè Feliu Hurtado 
Lourdes Figueiras Ocaña 
David Olivares Cantarero 
Ivet Ortega 
Miquel Padilla Muñoz 
 
 


