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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 7413
Resolució de dia 3 d’abril de 2007 de la directora general
d’Ordenació, Innovació i Formació del professorat de convocatòria per a la participació en el programa experimental de centres de formació en pràctiques o de centres col·laboradors per a
la realització del Pràcticum dels estudis de mestre de la uib per
al curs 2007-2008
1. Correspon a la Conselleria d’Educació i Cultura la formació permanent
del professorat i a la Universitat de les Illes Balears (UIB) la formació acadèmica per a l’obtenció de les titulacions universitàries necessàries per al desenvolupament de la tasca docent; és un objectiu d’ambdues institucions regular la
col·laboració perquè els estudiants puguin realitzar el pràcticum, matèria troncal dels plans d’estudis de mestre.
2. D’acord amb l’addenda al conveni de col·laboració entre la Conselleria
d’Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears amb relació a les pràctiques que els alumnes dels estudis de mestre han de realitzar en centres d’educació infantil i de primària i en centres d’educació especial sostinguts amb fons
públics signada el 26 d’abril de 2006, la Conselleria d’Educació i Cultura ha de
posar a disposició de la UIB, els centres educatius necessaris perquè, d’acord
amb la previsió del nombre d’alumnes de les diferents especialitats, els estudiants puguin realitzar les pràctiques esmentades. Aquesta activitat, a més de la
col·laboració abans esmentada, ha de suposar un enriquiment professional per
als diferents participants i s’ha d’organitzar de manera que no perjudiqui el desenvolupament normal de les activitats docents dels centres educatius.
3. Cal tenir en compte la trajectòria de l’organització de les pràctiques dels
darrers anys, i també l’anàlisi de la convocatòria per a la participació en el programa experimental de centres de formació en pràctiques dels estudis de mestre
o centres col·laboradors per al curs escolar 2006-2007, així com la realització i
la valoració del pràcticum II que acabà en desembre de 2006.
4. Oïdes les organitzacions sindicals i les organitzacions més representatives a la Mesa Sectorial de la sessió ordinària de 14 de març de 2007.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Finalitat de la convocatòria
Facilitar a la UIB una relació de centres d’educació infantil i de primària
i centres d’educació especial sostinguts amb fons públics en els quals els alumnes dels estudis de mestre de la UIB puguin realitzar les pràctiques, que tenen
com a finalitat enriquir l’enllaç entre els coneixements teoricopràctics adquirits
a l’àmbit acadèmic i els que es construeixen a l’àmbit professional.
2. Objectius de la participació
2.1. Implicar els equips educatius en la realització de les pràctiques dels
estudis de mestre, perquè a més de la relació amb el tutor de les pràctiques, es
conegui també l’organització i el funcionament general del centre.
2.2. Millorar la coordinació i la col·laboració entre els tutors de pràcticum
de la Facultat d’Educació i els responsables dels centres en els quals es realitzen
les pràctiques.
2.3. Facilitar el desenvolupament del treball en equip que permeti la
col·laboració de l’alumnat de pràctiques i els tutors de la Facultat en els projectes dels centres.
3. Destinataris
Els centres d’educació infantil i de primària i els centres d’educació especial sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.
4. Presentació de les sol·licituds
4.1. Els centres docents interessats a participar en aquesta convocatòria
han de presentar emplenat el full de l’annex I en el termini d’un mes a partir de
l’endemà de la publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears. S’hi ha d’adjuntar la certificació que ha estat aprovada pel claustre, i que ha estat informat el consell escolar, aquesta darrera en el cas de centres públics.
4.2 Les sol·licituds s’han de presentar adreçades a la directora general
d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat en els registres de les dependències de la Conselleria d’Educació i Cultura. També es poden presentar en la
forma establerta en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú (modificada per la Llei 4/1999).
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Abans del 21 de setembre de 2007 els centres han de confirmar el nombre
de tutors, per especialitats, segons el document de l’annex II.
5. Modalitat de centres participants
Els centres que reuneixin els requisits que s’indiquen al punt sisè d’aquesta convocatòria, podran acollir estudiants en pràctiques en una de les modalitats següents:
a) Centres de formació en pràctiques. Acolliran un mínim de cinc estudiants en pràctiques i comptaran amb un coordinador de les pràctiques que serà
el responsable de la relació amb la Comissió de Seguiment del programa i amb
la UIB. El coordinador serà el director del centre o la persona en qui delegui.
b) Centres col·laboradors. Acolliran un màxim de quatre estudiants en
pràctiques de les diferents especialitats (educació física, educació musical, educació especial i llengua estrangera). Excepcionalment, als centres el claustre
dels quals estigui integrat per menys de deu mestres també hi podran anar estudiants de les especialitats d’educació infantil i d’educació primària. Les principals tasques de coordinació recauran en els tutors de pràctiques del centre.
6. Requisits
Per participar en aquesta convocatòria els centres han de reunir els requisits següents:
6.1.Aprovació del claustre de la participació en la present convocatòria.
6.2.Haver informat el consell escolar d’aquest acord, en el cas dels centre
públics.
6.3.Comptar amb el compromís de mestres, funcionaris de carrera, que
vulguin ser tutor d’estudiants en pràctiques durant el curs acadèmic 2007-2008.
En qualsevol cas, el professorat que hagi de ser tutor de les pràctiques ha d’acreditar una experiència mínima d’un curs.
7. Durada i dates de les pràctiques
El Pràcticum, d’acord amb el que preveu la Universitat, es realitzarà de la
manera següent:
7.1.Pràcticum II (tercer curs dels estudis de mestre)
Durada: especialitat d’educació infantil, d’educació primària, d’educació
musical, d’educació física, de llengua estrangera i d’educació especial (2 mesos)
Data de les pràctiques: 1r quatrimestre, entre els mesos d’octubre i de desembre
7..2.Pràcticum I (segon curs dels estudis de mestre)
Durada: especialitat d’educació primària, d’educació musical, d’educació
física, de llengua estrangera i d’educació especial (1 mes)
Data de les pràctiques: 2n quatrimestre, entre els mesos de febrer i d’abril.
8. Compensacions per la participació
a) D’acord amb l’addenda abans esmentada, els centres rebran de la
Universitat de les Illes Balears compensacions econòmiques per la seva participació segons el següent:
- Per cada alumne del Pràcticum II d’educació primària, d’educació musical, d’educació física, de llengua estrangera i d’educació especial (20 crèdits):
230 €, més l’augment corresponent d’acord amb l’increment de l’IPC dels dotze
mesos anteriors a l’inici de les pràctiques.
- Per cada alumne del Pràcticum II de l’especialitat d’educació infantil (16
crèdits): 184€, més l’augment corresponent d’acord amb l’increment de l’IPC
dels dotze mesos anteriors a l’inici de les pràctiques.
- Per cada alumne del Pràcticum I (12 crèdits): 138 €, més l’augment
corresponent d’acord amb l’increment de l’IPC dels dotze mesos anteriors a l’inici de les pràctiques.
- Per la coordinació: 180€, més l’augment corresponent d’acord amb l’increment de l’IPC dels dotze mesos anteriors a l’inici de les pràctiques.
Les compensacions econòmiques es destinaran prioritàriament als nivells,
cicles o àrees dels mestres tutors dels estudiants en pràctiques.
b) Els centres participants tendran prioritat per prendre part en programes
de formació en centres que convoquen anualment els CEP.
c) Els tutors dels estudiants en pràctiques obtindran:
- Certificació de 30 hores de formació (3 crèdits) per la seva participació
al programa.
- Certificació de 30 hores de formació (3 crèdits) per participar en un
seminari de formació en centres, si és el cas.
- Atribució d’una hora de l’horari personal no lectiu setmanal, d’acord
amb les Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres d’educació infantil i primària del curs 2007-2008, segons les disponibilitats de la
plantilla del professorat.
- El carnet de col·laborador de la UIB per al curs 2008-2009.
d) Els coordinadors dels centres de formació en pràctiques obtindran:
- Certificació de 30 hores de formació (3 crèdits) per la seva participació
en el programa.
- Certificació de 30 hores de formació (3 crèdits) com a coordinador del
seminari de formació, si és el cas.
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- Atribució de dues hores de l’horari personal no lectiu setmanal, d’acord
les Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres d’educació
infantil i primària del curs 2007-2008, segons les disponibilitats de la plantilla
del professorat.
- El carnet de col·laborador de la UIB per al curs 2008-2009.
9. Comissió de seguiment
a) Per a la instrucció del procediment derivat d’aquesta convocatòria es
constitueix una comissió encarregada de la revisió de la documentació presentada pels centres i del seguiment del programa, que estarà integrada pels membres següents:
- El cap del Servei de Formació Permanent del Professorat o la persona
que nomeni la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació del
Professorat, que actuarà com a presidenta.
- Un inspector d’educació a proposta del cap del Departament d’Inspecció
Educativa.
- El cap del Servei d’Universitat o persona en qui delegui.
- Tres representants de la Facultat d’Educació de la Universitat de les Illes
Balears, nomenats pel degà o degana de la facultat.
- Un tècnic del Servei de Formació Permanent del Professorat, que hi
actuarà com a secretari, sense dret a vot.
b) Les funcions de la comissió són:
- Comprovar el compliment dels requisits d’admissió de les sol·licituds.
- Requerir als sol·licitants, quan s’escaigui, perquè completin la documentació preceptiva o rectifiquin les deficiències detectades en el full de
sol·licitud de l’annex I.
- Formular les propostes de resolució que han de determinar la relació dels
centres educatius que compleixin els requisits, on es podran fer pràctiques i els
centres exclosos, indicant-ne la causa.
- Fer propostes de modificació de la propera convocatòria.
- Fer el seguiment del programa i emetre un informe final del programa,
que es trametrà a la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació del
Professorat.
Per realitzar aquestes funcions la Facultat d’Educació aportarà a la
Comissió les conclusions de les avaluacions realitzades pel professorat que ha
participat en el programa; i el Servei de Formació Permanent del Professorat
aportarà a la Comissió les conclusions de les memòries dels seminaris de formació realitzats als centres i l’avaluació d’altres activitats formatives que es
puguin realitzar amb relació als pràcticum.
Les modificacions que puguin sorgir abans de l’inici dels períodes de
pràctiques, tant amb relació a la llista de centres com amb el nombre de tutors,
i les incidències que es produeixin durant el desenvolupament de les pràctiques,
es comunicaran al president de la comissió esmentada mitjançant un correu
electrònic adreçat al secretari de la Comissió de Seguiment (practicum@dginnova.caib.es). La Comissió acordarà les modificacions o actualitzacions que
s’hagin de produir.
10. Comunicacions de la resolució de la convocatòria
10.1. La Comissió de Seguiment elaborarà la Proposta de resolució provisional i l’elevarà, per a la seva aprovació, a la directora general d’Ordenació,
Innovació i Formació del Professorat. Una vegada aprovada, es farà pública a la
web de la Conselleria d’Educació i Cultura ( http://weib.caib.es) i es disposarà
d’un termini de deu dies naturals perquè els centres educatius puguin formularhi les al·legacions que considerin oportunes.
10.2. La Comissió de Seguiment ha d’examinar les al·legacions presentades a la resolució provisional i formular-ne la proposta definitiva a la directora
general d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat. Aquesta relació
definitiva de centres que poden tenir alumnes en pràctiques es farà pública al
Butlletí Oficial de les Illes Balears i també a la web de la Conselleria d’Educació
i Cultura ( http://weib.caib.es)
11. Assignació dels estudiants als centres
Durant el mes d’octubre, des de la Facultat d’Educació s’assignaran per
una part, els estudiants als diferents centres de pràctiques segons els criteris
d’especialitat, d’ubicació del centre i altres criteris objectius establerts per la
mateixa Facultat. Per altra, i amb la finalitat de no alterar el funcionament habitual del centre educatiu, el nombre màxim d’estudiants que es pot assignar a un
centre no serà superior a la meitat del nombre de professors.
12. La relació de centres
Des de la Facultat d’Educació es comunicarà a la directora general
d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat, amb una antelació mínima
de 20 dies abans de l’inici dels diferents períodes de pràctiques, la relació de
centres que tendran alumnes en pràctiques. S’hi indicarà el nom dels professors
de la UIB que seran tutors dels estudiants en pràctiques i també el nom i l’es-
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pecialitat dels estudiants assignats.
Des de la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació del
Professorat, el president de la Comissió de Seguiment comunicarà als directors
dels centres la informació esmentada al paràgraf anterior com a mínim una setmana abans de l’inici dels períodes de pràctiques, així com també informarà a
la Direcció General de Planificació i Centres Educatius i a la Direcció General
d’Administració i d’Inspecció Educativa.
13. Funcions dels centres
La principal funció dels centres que tenen alumnes de pràctiques és facilitar l’accés al coneixement del context educatiu que permeti als alumnes dels
estudis de mestre completar els coneixements teòrics que adquireixen a la
Facultat d’Educació, necessaris ambdós en la formació que han d’assolir els qui
han de ser nous professionals de l’ensenyament. Per això, facilitaran la seva participació en el desenvolupament de les activitats habituals en un centre d’ensenyament.
14. Formació permanent del professorat
Les activitats formatives que s’ofereixin als centres i al professorat implicat en les pràctiques dels estudis de mestre s’organitzaran en el marc del Pla
Anual de Formació Permanent de Professorat amb la col·laboració de la
Universitat. La memòria i les actes de les reunions, si s’escau, del seminari de
formació al centre es lliuraran al Servei de Formació Permanent del Professorat
en un termini d’un mes després d’haver acabat el Pràcticum I.
15. Pràctiques als centres educatius de Menorca i d’Eivissa
a)A causa de l’elevat nombre d’alumnes dels estudis de mestre de l’especialitat d’educació especial que realitzen els seus estudis en la modalitat
Campus Extens a Menorca i a Eivissa poden presentar-se a aquesta convocatòria i ser centres col·laboradors els centres educatius d’educació secundària de
Menorca i d’Eivissa on hi hagi mestres de l’especialitat de pedagogia terapèutica.
b)Podran ser tutors de les pràctiques dels estudiants de l’especialitat d’educació especial als centres de Menorca i d’Eivissa, durant el curs 2007-2008,
tots els professors que ocupin les places de pedagogia terapèutica.
c)Si una vegada seleccionats els centres educatius amb aquesta convocatòria, fos inferior el nombre de places ofertades al nombre d’estudiants, es podrà
realitzar una convocatòria posterior, amb les mateixes condicions o amb unes
altres, per assegurar la realització de les pràctiques als centres escolars de les
dues illes.
16. Vigència
La vigència és des de l’endemà de la seva publicació al BOIB fins el 30
de maig de 2008.
Palma, 3 d’abril de 2007
La directora general d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat
Joana Rosselló Morales

Annex I
Sol·licitud per a la participació a la convocatòria del programa experimental
de centres de formació en pràctiques o de centres col·laboradors dels estudis
de mestre
Curs 2007-2008
Nom del centre:………………………………………………… …
Adreça, localitat i CP:……………………………………… ….
Adreça electrònica:…………… …… Telèfon:……….… Fax:.…………
Per participar en la realització de les pràctiques dels alumnes dels estudis
de mestre de la UIB, aquest centre disposa, per a ser tutors dels estudiants, del
nombre de professors següent (funcionaris de carrera/contractats de centres concertats amb més d’un any d’antiguitat al centre):
a) Centres d’educació infantil i de primària:
Nombre de tutors

EI

EP

EF

LL E

EM

PT

Total

b) Centres d’educació especial:
Nombre de tutors:
c) Centres d’educació secundària de Menorca i d’Eivissa per a alumnes de
Campus Extens per a estudiants de l’especialitat d’educació especial (vegeu
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punt quinzè de la convocatòria):
Nombre de tutors:
El/La
Sr./Sra.
……………………………………………………….……….., director/a del
centre, sol·licita participar al programa de pràctiques dels estudis de mestre per
al curs 2007/08.
………………, …… de …………..de 2007
S’adjunta:
Certificació de l’aprovació del claustre ( )
Certificació d’haver-ne informat el consell escolar ( )
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188/2003, de 28 de novembre d’aquesta comunitat, pels quals es regulen les
associacions d’alumnes i de pares i mares respectivament, s’exigeix a les administracions educatives que dediquin una atenció especial a aquesta modalitat
d’associacionisme, com a element fonamental de cohesió de la comunitat escolar que incideix de manera rellevant en el bon funcionament del sistema educatiu, atenció que ha de concretar-se necessàriament en mesures de promoció i
estímul d’aquelles entitats que realitzen activitats amb regularitat.
Dins aquest marc, la Conselleria d’Educació i Cultura considera prioritari orientar la línia de foment a l’associacionisme de pares i mares d’alumnes, i
a l’associacionisme d’alumnes, cap a un doble objectiu: d’una banda, impulsar
aquelles iniciatives que, per les seves característiques, afecten positivament al
paper que correspon en el sistema educatiu a la part de la comunitat educativa
que formen els pares, les mares i els alumnes; d’altra banda, reforçar el sosteniment econòmic de les associacions per desenvolupar les seves funcions. Aquests
dos objectius es tradueixen en dues modalitats d’ajuda.

(Signatura del/la director/a i segell del centre)

Sra. Directora general d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat
Annex II
Programa experimental de centres de formació en pràctiques o de centres
col·laboradors dels estudis de mestre
Curs 2007-2008. SETEMBRE
Nom del centre:……………………………………………… …
Confirmació de la participació dels tutors del centre en la realització de les
pràctiques dels alumnes de la UIB:
a) Centres d’educació infantil i de primària:
Nombre de tutors EI EP EF LL E EM PT
Total
b) Centres d’educació especial:
Nombre de tutors:
c) Centres d’educació secundària de Menorca i d’Eivissa per a alumnes de
Campus Extens per a estudiants de l’especialitat d’educació especial (vegeu
punt quinzè de la convocatòria):
Nombre de tutors:
Nom de tutors per especialitats:
Llinatges i nom

DNI

Especialitat

Nombre d’ho-

res
(EI, EP, EF,

setmanal

EM, LE, PT)

imparteix

que
la

Segons el que disposa l’article 15.1 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions i l’article 3
de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 30 de març de 2005, (BOIB
núm.59, de dia 19 d’abril de 2005) per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’Educació i Cultura, (art. 1 apartats 2.3.e i
2.3.j); segons el pla estratègic de subvencions de la comunitat autònoma per a
l’any 2007 (BOIB núm. 2, de 4 de gener de 2007) i a proposta del director general de Planificació i Centres Educatius, amb l’informe previ del Servei Jurídic i
el de la Direcció General de Pressuposts; amb la fiscalització de la Intervenció
General i fent ús de les facultats que m’atribueix la Llei 4/2001, de 14 de maig,
del govern de les Illes Balears.
Per tot això, dict la següent
RESOLUCIÓ
Article 1
Convocatòria i quantia total de l’ajuda
1. Mitjançant aquesta Resolució es convoquen, per al curs 2006/2007, ajudes econòmiques destinades a finançar parcialment o totalment les activitats i/o
les despeses de funcionament ordinàries de les associacions de pares i mares
d’alumnes (en endavant, APIMA) i associacions d’alumnes (en endavant, AA).
2. La quantitat destinada a les ajudes és per un import màxim de 204.000
euros a càrrec de la partida 13501 423A01 48000 dels pressuposts generals de
les Illes Balears per a 2007.

espeArticle 2
Objecte i modalitats de les ajudes

cialitat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1. L’objecte de les ajudes és:
a) Incentivar la participació de les associacions en les activitats extraescolars, en la formació dels seus membres, en la gestió dels centres educatius, o
en les de promoció dels centres docents respectius. Les ajudes podran atorgarse en relació a activitats realitzades o a realitzar entre els dies 2 de setembre de
2006 i 1 de setembre de 2007.
b) Contribuir al sosteniment de les APIMA i les AA per obtenir recursos
econòmics per les seves despeses de funcionament ordinàries.
2. En coherència amb allò que s’estableix a l’apartat anterior, es determinen les modalitats d’ajuda següents:

Nombre total de professors del centre:
………………, …… de setembre de 2007
(Signatura del/la director/a i segell del centre)
Sra. Directora general d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat

—o—
Num. 7812
Resolució del conseller d’Educació i Cultura, de dia 16 d’abril de
2007, per la qual es convoquen ajudes per fomentar l’associacionisme de pares i mares d’alumnes (APIMA), i d’alumnes
(AA), corresponents al curs 2006/2007.
El conjunt normatiu de les diferents lleis orgàniques d’educació informen
que les administracions educatives afavoriran l’exercici del dret d’associacionisme d’alumnes i pares i mares. En particular pels Decrets 187/2003 i

Modalitat A
Per a la realització d’activitats del tipus següent:
a) Activitats extraescolars que afavoreixin l’obertura dels centres a la
comunitat educativa.
b) Activitats de formació que fomentin la participació dels alumnes.
c) Activitats de formació que fomentin la participació dels pares i les
mares dels alumnes.
d) Activitats que fomentin la formació permanent de persones adultes.
e) Activitats relacionades amb les festes populars (Nadal, Sant Antoni,
carnestoltes,. . .)
Modalitat B
Per al funcionament de les APIMA i les AA.
Article 3
Beneficiaris
Podran sol·licitar les ajudes les APIMA i les AA, de centres escolars autoritzats per aquesta Conselleria, legalment constituïdes, amb seu a les Illes
Balears i que estiguin registrades en el cens de la Conselleria d’Educació i

