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Equip de deganat:
— Degana i cap d’estudis d’Educació Social: Francesca Salvà Mut.
— Vicedegana primera i cap d’estudis de Mestre: Dolors Forteza Forteza.
— Vicedegana responsable d’infraestructures i mobilitat d’estudiants:
Rosabel Rodríguez Rodríguez.
— Vicedegana i cap d’estudis de Pedagogia: Immaculada Pastor Homs.
— Vicedegana i cap d’estudis de Psicopedagogia: Teresa Adame Obrador.
— Secretari: Arnau Reynés Florit.

Coordinadors i coordinadores d’especialitat dels estudis de Mestre:
— Educació Física: Xavier Ponseti Verdaguer.
— Educació Infantil: Maria Antònia Riera Jaume.
— Educació Musical: Arnau Reynés Florit.
— Llengua Estrangera: Maria Juan Garau.
— Primària: Maria Isabel Pomar Fiol.
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PRIMERA PART. DADES GENERALS
ALUMNAT
Durant el curs 2000-2001 hi ha hagut un total de 2.198 alumnes. A
continuació figura la informació, detallada per estudis, dels darrers cursos:
E S TUDI S
Complements de formació per a
Psicopedagogia (Eivissa)
Complements de formació per a
Psicopedagogia (Menorca)
Complements de formació per a
Psicopedagogia (Palma)

Matr. Total
01-02
7

Matr. Total
00-01

35

50
50

2
237

Mestre, Educació Física

232

Mestre, Educació Infantil (Eivissa)
Mestre, Educació Infantil (Menorca)
Mestre, Educació Infantil (Palma)

62
54
271

Mestre, Educació Musical

191

Mestre, Educació Primària

283

Mestre, Llengua Estrangera (Eivissa)
Mestre, Llengua Estrangera (Menorca)
Mestre, Llengua Estrangera (Palma)

59
30
185

72
50

13
225
239

212

503

184

283

192

265

274

495
171

254

37
18
187

203
87
85
323

192

265

210
203

97
85
321
454

191

171
299

254

179
242

299

176
179

176

2

37

73

97
325

141
250

179
161

416

424
3
117

122

240

221

184

62
80
130

212

80
65
309

45
371

72

238

387

62

53
187

221
232

Psicopedagogia (1994)
Psicopedagogia (1997)

Matr. Total
98-99

8

Educació Social (1994)
Educació Social (1997)

Filosofia i Lletres. Ciències de l’Educació
(1979)
Pedagogia (1994)
Pedagogia (1997)

Matr. Total
99-00

122

428
10
123

120

413
28
92

133

120

E S TUDI S
Eivissa
Menorca
Palma

128
92
1974

117
83
1998
2194

97
85
2031
2198

87
85
1977
2213

2149

3
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PROFESSORAT
Hi ha un total de 145 professors/res, distribuïts/ïdes entre deu departaments. A continuació figura la informació detallada:
Departament
Departament
Departament
(DCHTA)
Departament
(DMI)
Departament
Departament
(DFC)
Departament
(DFH)
Departament
Departament
Departament

de Ciències de l’Educació (DCE)
de Ciències de la Terra (DCT)
de Ciències Històriques i Teoria de les Arts

98 professors/es
3 professors/es
2 professors/es

de Ciències Matemàtiques i Informàtica

5 professors/es

d’Economia i Empresa (DEE)
de Filologia Catalana i Lingüística General

1 professor/a
13 professors/es

de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina

11 professors/es

de Filosofia (DF)
de Psicologia (DPS)
de Biologia (DBI)

2 professors/es
9 professors/es
1 professor/a

DCE
DCT
DCHTA
DMI
DE E
DFC
DFH
DF
DP S
DBI

CU

TU

CE U

7

9

6

17

1
2
1

1

1
4

TU
I nt .

TE U
I nt .
5

Aj.

As s .

7

47
1

2

1
2

2

TE U

1

1
3
5
1
5

1

1
2

1
4

1
1

1

Professorat de Campus Extens: hi ha un total de 29 professors/es
associats/ades distribuïts/ïdes entre cinc departaments:
DCE
DMI
DFC
DFH
DPS

4

11 professors/es
5 professors/res
2 professors/res
9 professors/res
2 professors/res
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EQUIP DE DEGANAT
S’han produït els següents canvis a l’equip de Deganat:
— La professora Rosabel Rodríguez Rodríguez ha deixat de ser la
cap d’estudis de Psicopedagogia i és la responsable d’infraestructures i mobilitat d’estudiants.
— S’ha incorporat com a vicedegana i cap dels estudis de
Psicopedagogia la professora Teresa Adame Obrador.
— El professor Pere Palou Sampol ha deixat de ser coordinador de
l’especialitat d’Educació Física dels estudis de Mestre i l’ha substituït el professor Francesc Xavier Ponsetí Verdaguer.

JUNTES DE FACULTAT
Es varen realitzar quatre juntes de facultat ordinàries, en les dates
següents: 26 de març, 29 de maig, 22 d’octubre i 17 de desembre.
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SEGONA PART. RESUM D’ACTIVITATS
A continuació presentam un resum de les activitats realitzades fins a
desembre de 2001, organitzades en relació als eixos d’actuació que figuraven
al Programa per al Deganat de la Facultat d’Educació de l’equip actual.

EIX 1. MILLORAR LA QUALITAT DELS ENSENYAMENTS, DELS
SERVEIS I DE LES DOTACIONS PRÒPIES DE LA FACULTAT
D’EDUCACIÓ
Ensenyaments conduents a titulacions oficials
Guia de centre i horaris
• Participació en l’elaboració de la guia de centre, d’acord amb les orientacions del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Centres.
• Criteris de distribució horària de classes i assignació d’espais per al curs
2001-2002. Es varen mantenir els criteris introduïts durant el curs anterior, si bé es va oferir la possibilitat d’ampliar el tram horari d’optatives fins
a les 16 hores i d’iniciar les troncals i obligatòries a partir de les 16 hores.
• Criteris de distribució horària dels exàmens per al curs 2001-2002. Es
varen mantenir els criteris adoptats durant el curs anterior, i es va introduir l’assignació de dates dels exàmens parcials en el període d’exàmens.

Reforma del pla d’estudis de Mestre i nova especialitat d’Educació
Especial
• Es va iniciar durant el darrer trimestre de l’any 2000. Durant tot l’any
2001 es varen fer les activitats conduents a la proposta de reforma que
es va presentar a la Junta de Facultat.
• La proposta de reforma fou elaborada per la Comissió de Reforma del
Pla d’Estudis i per una comissió reduïda formada per la vicedegana cap
dels estudis de Mestre i per les coordinadores i els coordinadors d’especialitat.
• La proposta aprovada inclou la reforma de les cinc especialitats existents i la creació de l’especialitat d’Educació Especial.
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Coordinació i seguiment d’estudi
• Funcionament de les comissions de seguiment d’estudis previstes a l’article 60.6 dels Estatuts de la UIB, en els estudis de Pedagogia,
Psicopedagogia i Educació Social.
• Reunions de professorat i/o d’alumnat en els diferents estudis en desenvolupament de les funcions pròpies de cap d’estudis aprovades a la
Junta de Govern de 19 de desembre de 2000 (FOU de 19 de gener de
2001).
• Estudi de les possibilitats d’implementar itineraris d’especialització en
els estudis de Pedagogia.

Pràcticums
• Cada cap d’estudis ha dut a terme les activitats pròpies de coordinació
de les comissions de pràctiques, que, en el cas dels estudis de Mestre,
han realitzat les coordinadores i els coordinadors d’especialitat.
• Es varen ratificar en Junta de Facultat els manuals de Pràcticum corresponents als estudis de Mestre i d’Educació Social.
• Pràcticum dels estudis de Pedagogia: s’ha completat la reforma del
Pràcticum iniciada l’any passat, que s’ha traduït en una nova guia de
pràctiques; s’ha posat en marxa una comissió de pràctiques amb participació de tots els sectors implicats (centres, alumnat, professorat tutor); ha
augmentat de manera significativa el nombre de centres que acullen
alumnat i s’ha elaborat un model específic de conveni amb els centres.
• Pràcticum dels estudis de Psicopedagogia: es mantenen els criteris dels
cursos anteriors.

Convalidacions i adaptacions
• S’ha establert i s’ha fet pública la normativa relativa al calendari i publicitat de les convalidacions per al curs 2001-2002.
• En el període ordinari (d’octubre a desembre) s’han resolt un total de
420 expedients, distribuïts de la manera següent, per estudis: 208 de
Mestre, 68 d’Educació Social, 99 de Pedagogia, 45 de Psicopedagogia.
• S’ha elaborat una normativa específica per a la convalidació del
Pràcticum de segon cicle dels estudis de Pedagogia.
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Desplegament del Reglament acadèmic
S’ha aprovat en Junta de Facultat el desplegament del Reglament acadèmic en relació als aspectes següents:
• Termini d’ampliació de matrícula per a assignatures de segon quadrimestre.
• Convalidació com a crèdits de lliure configuració de pràctiques en
empreses, institucions i centres: criteris i model de conveni amb les
empreses, centres i institucions que acullin l’alumnat en pràctiques.
• Exàmens parcials.

Campus Extens
• Increment de la relació dels estudis de Mestre que es fan a través de
Campus Extens amb la realitat i les dinàmiques pròpies de la Facultat
d’Educació, tant pel que fa a horaris com a la participació en diverses activitats: contactes periòdics amb els coordinadors/es de les extensions,
realització conjunta de calendaris d’exàmens i horaris, benvinguda a l’alumnat de primer de Llengua Estrangera, jornada de treball amb la
Conselleria d’Educació i Cultura: «Avaluació i valoració dels materials
didàctics a infantil i primària», cicle de conferències Educació i Societat.
• Incorporació dels estudis de Psicopedagogia al projecte Campus
Extens, en la modalitat d’itineraris i illes menors. Durant l’any s’han fet
reunions preparatòries amb el professorat.

Mobilitat de l’alumnat
• Participació en les reunions dels diferents programes existents i tasca
de divulgació entre l’alumnat.
• Programa ERASMUS de mobilitat d’estudiants entre universitats europees (curs 2001-2002): se n’han beneficiat 17 alumnes de la Facultat
d’Educació.
• Programa Sèneca de mobilitat d’estudiants entre universitats espanyoles (curs 2001-2002): se n’han beneficiat 7 alumnes de la Facultat
d’Educació (2 de Psicopedagogia i 5 d’Educació Social). El total d’alumnes de la UIB que s’han beneficiat del programa ha estat de 15.
• Beques per a la realització del Pràcticum en països de Llatinoamèrica
(curs 2001-2002): se n’han beneficiat 8 alumnes de la Facultat d’Educació
(6 de Mestre i 2 d’Educació Social). El total de beques era de 10.
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Premis extraordinaris
• Proposta d’un premi extraordinari de llicenciatura en Pedagogia i d’un
en Psicopedagogia corresponents al curs 1999-2000.

Conferències, seminaris, jornades
• Organització (juntament amb el Departament de Ciències de l’Educació)
del cicle de conferències Educació i Societat. Aquestes conferències
poden ser convalidades com a crèdits de lliure configuració. Durant l’any
2001 s’han realitzat les conferències següents:
— «Un currículum optimista frente a la desmemoria y el fatalismo». Dr.
Jurjo Torres Santomé, professor de la Universitat d’A Coruña. 23 d’octubre de 2001.
— «La confianza en el otro y en la otra como fundamento del respeto
a la diversidad». Dr. Miguel López Melero, professor de la Universitat
de Màlaga. 6 de novembre de 2001.
— «Per una escola de qualitat: una llengua ens uneix». Sr. Jaume
Morey, director general d’Administració Educativa, Sr. Joan Melià,
director general de Política Lingüística, Sra. Maria Duran i Sra.
Magdalena Solanes, de l’equip de suport a la immersió lingüística de
la Conselleria d’Educació i Cultura. 20 de novembre de 2001.
— «Formació i evolució dels departaments d’educació». Dra. Andrea
A. Garcia Sastre, cap del Departament d’Educació del Museu
Nacional d’Art de Catalunya. 27 de novembre de 2001.
— «La immigració extracomunitària a les Balears». Sr. Miquel Àngel
Oliver Perelló, Departament de Serveis Socials del Consell de
Mallorca. 18 de desembre de 2001.
• Altres conferències i seminaris:
— Conferència «Escuelas libertarias, experiencia pedagógica». Sr.
Reinaldo Héctor Pavelic Sanhueza. Edifici Guillem Cifre de Colonya,
22 de gener de 2001 (organitzada per la Dra. Francesca Comas).
— Seminari «Orientació professional». Adreçat a l’alumnat dels estudis de Psicopedagogia. Dra. Aina M. Colom, Sra. Maria del Mar
Socias, Sr. Josep J. Quetglas i Sr. Vicenç Nicolau. Edifici Guillem Cifre
de Colonya, 7 de juny de 2001.
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— Seminari «Aprenentatge de la llengua escrita». Adreçat a l’alumnat
de les especialitats d’Educació Infantil i Educació Primària dels estudis de Mestre. Sra. Maria Teresa Sbert. Edifici Guillem Cifre de
Colonya, primera quinzena de desembre de 2001.
— Conferència «La situació de la dona afganesa sota el règim talibà».
Sra. Behjat (membre de la Comissió d’Afers Exteriors i Informació de
la RAWA, Associació Revolucionària de les Dones de l’Afganistan). La
conferència forma part del cicle Altres Veus, Altres Realitats, organitzat per la Direcció General de Cooperació de la Conselleria de
Benestar del Govern de les Illes Balears. Edifici Guillem Cifre de
Colonya, 22 de gener.
— VIII Jornades Pedagògiques. Interculturalitat: Una necessitat educativa, formativa i d’inserció social, coorganitzades amb l’Associació
Professional de Pedagogs i Pedagogues de les Illes Balears i el
Departament de Ciències de l’Educació de la UIB. Palma, 4 i 5 d’abril
de 2001.
— I Jornades Educació Secundària-Universitat: La transició a la
Universitat, a debat, organitzades per la Universitat de les Illes Balears
i la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.
Son Lledó, 9 de novembre, Extensió de la UIB a Menorca, 15 de
novembre, i Extensió de la UIB a Eivissa, 29 de novembre.
— Jornada de treball «Avaluació i valoració dels materials didàctics a
infantil i primària». Sra. Francesca Llabrés (Conselleria d’Educació i
Cultura del Govern de les Illes Balears), coorganitzada amb la
Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i amb
les extensions de Menorca i Eivissa.

Infraestructures, recursos i serveis
• Increment d’aules: hi ha hagut un increment de dues aules en relació al
curs anterior. El curs 2000-2001 la Facultat disposava d’11 aules, i el curs
2001-2002, de 13, sense comptar les específiques.
• Petició de millores en les infraestructures, els recursos i serveis al
Vicerectorat d’Infraestructures i Medi Ambient i al Gerent de la UIB en
diversos escrits i reunions de treball.
• Manteniment de l’horari de fotocopiadora en la franja de 14 a 16 hores
durant els mesos de febrer, maig i octubre, a l’edifici Guillem Cifre de
Colonya.
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• Participació en la comissió de biblioteques.
• Petició, aprovada en Junta de Facultat, d’habilitació d’un aparcament
per a professorat i personal d’administració i serveis.
• Petició, aprovada en Junta de Facultat, d’una escola d’educació infantil
al campus de la UIB.

Acolliment, orientació i suport a estudiants/es
• Orientació i tutories a l’alumnat que s’ha de presentar a la prova d’accés
a la Universitat per a persones majors de 25 anys.
• Participació en les Jornades de Portes Obertes, Estudia a la Universitat
i altres d’organitzades per la comissió de coordinació secundàriaUniversitat.
• Orientació i suport a l’alumnat de la Facultat d’Educació que vol participar en programes de mobilitat d’estudiants i acolliment i suport a l’alumnat que ve d’altres universitats.
• Seminari d’orientació professional (especificat a l’apartat de conferències, seminaris i jornades).
• Reunió informativa, prèvia a la matrícula, amb l’alumnat de nova incorporació a la Facultat d’Educació.
• Acolliment del nou alumnat: sessió informativa realitzada per la cap d’estudis i/o el coordinador / la coordinadora d’especialitat i itineraris guiats,
amb la participació d’alumnat de cursos superiors.

Formació per a postgraduats/postgraduades
• Participació de la degana de la Facultat d’Educació en la comissió mixta
entre la UIB i la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes
Balears per a la formació del professorat no universitari.
• Creació, junt amb el Departament de Ciències de l’Educació, de la
comissió per a l’estudi d’un títol propi en Pedagogia Social.
• VIII Jornades Pedagògiques. Interculturalitat: Una necessitat educativa,
formativa i d’inserció social (especificat a l’apartat de conferències, seminaris i jornades).
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Diversos
• Proves d’accés a la Universitat per a persones majors de 25 anys:
implementació de les propostes realitzades el curs anterior, que impliquen la unificació de la prova per a l’accés a tots els estudis que s’imparteixen a la Facultat d’Educació.
• Alumnes col·laboradors: se n’han ofert 22 places i se n’han cobert 20,
amb un total de 77,50 mòduls i 775.000 pessetes. A continuació figura la
informació detallada:
Professorat sol·licitant (per departaments):
DCE
DCT
DFH
DBI

19 professors/es
1 professor/a
1 professor/a
1 professor/a

Alumnat (per estudis):
MEF
3 alumnes
MLE
1 alumne/a
MEM
1 alumne/a
MEP
2 alumnes
MEI
1 alumne/a
PED
5 alumnes
PSP
7 alumnes
EDS
—
Alumnat (per cicles):
1r. cicle
2n. cicle

10
10

• Exposició itinerant Cooperació per al desenvolupament, organitzada per
la Direcció General de Cooperació de la Conselleria de Benestar Social
del Govern de les Illes Balears. Edifici Guillem Cifre de Colonya, de 17 de
desembre de 2001 a 25 de gener de 2002.
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EIX 2. APROFUNDIR LES RELACIONS ENTRE LA FACULTAT
D’EDUCACIÓ I LA SOCIETAT
• Per segona vegada, s’ha concedit una alumna col·laboradora per treballar el tema de la flexibilització de l’organització dels estudis, tot adaptantlos a la realitat socioeconòmica de les Illes i a les necessitats de formarse al llarg de tota la vida. La seva tasca s’ha centrat (se centra) en el disseny i l’explotació d’un qüestionari relatiu a la dedicació a l’estudi i al treball de l’alumnat de la Facultat d’Educació.
• Conferències, seminaris, jornades (especificat a l’apartat corresponent).
• Convenis: s'han signat els següents convenis a proposta de la Facultat
d’Educació:
— Acords marc signats i protocol d'Educació Social: Associació de
Marginats de la Sapiència, Associació Pare Montalvo, Ateneu Alcari,
Consorci Mirall-Palma Centre, GREC (Grup d'Educadors de Carrer).
— Acords marc: United Nations Economic Commission for Africa,
Africa Center for Women.
— Pràctiques d'Educació Social: Ajuntament de Pollença, Centre
Educatiu Illa (Intress), GREC, Associació Pare Montalvo, Ateneu
Alcari, Metges del Món, La Sapiència (Programa Reviure: tractament
de l’alcoholisme, Programa Turmeda-Immigrants, etc.), Càritas
Diocesana de Mallorca (programes formatius per a la inserció sociolaboral a càrrec de la RMI), UNICEF/Comitè UNICEF de les Balears,
Aula Cultural, AMADIP, Ajuntament d'Eivissa (Regidoria de Benestar
Social), USO (Palma i Eivissa), Consorci per a la Protecció i Acollida
de Disminuïts Psíquics Profunds de les Balears (APROP).

• Presència als mitjans de comunicació, principalment al suplement de la
Universitat del Diario de Mallorca i en relació al cicle de conferències
Educació i Societat.
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EIX 3. APROFUNDIR EN EL FUNCIONAMENT DEMOCRÀTIC I
PARTICIPATIU DE LA FACULTAT D’EDUCACIÓ
Potenciar la participació activa de l’alumnat
• Suport a la realització de la conferència d’Héctor Pavelic (especificada
a l’apartat de conferències, seminaris i jornades) organitzada per alumnes d’Educació Social.
• Comissions de seguiment i reunions amb alumnat (especificades a l’apartat de coordinació i seguiment d’estudis).

Millorar els canals d’informació
• Plafons tancats: es mantenen els plafons, un per a les comunicacions
que afecten tota la Facultat d’Educació i un altre per a cada un dels estudis.
• Es manté la bústia de suggeriments de la Facultat d’Educació.
• Ampliació de la informació que es penja a la pàgina web de la UIB en
relació a la Facultat d’Educació i als estudis que s’hi imparteixen.
• Informació a tot el professorat, mitjançant comunicació escrita, dels principals acords presos a les juntes de facultat.
• Elaboració d’un full informatiu específic de la Facultat d’Educació per al
curs 2001-2002 adreçat a l’alumnat.

Potenciar les relacions amb els diversos òrgans i serveis de
la UIB
• Participació de la degana de la Facultat d’Educació (en qualitat de representant del professorat de la Junta de Govern) en el Consell Social de la
UIB.
• Participació de persones responsables de diversos serveis de la UIB en
reunions de la Facultat d’Educació.
• Participació activa en diversos programes i accions de la UIB, que s’especifiquen en els apartats corresponents.

Aquesta memòria fou aprovada en Junta de Facultat de 28 de juny de 2002.
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