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SUMARI

Són 25 els Fulls Informatius que al llarg d’aquests darrers quatre anys hem anar
elaborant. Uns més curts i altres més llargs. L’objectiu era clar: transmetre als
nostres associats les notícies del Fòrum a nivell local, estatal i internacional, per tal
de mantenir-los informats. Informar del que hi hagués, no omplir pàgines per omplir.
Començàrem i Joan Mateu en fou l’artífex del disseny i la maquetació. Podem estar
satisfets d’haver pogut aguantar tant de temps. Una idea, de vegades és fàcil
d’encetar, el difícil és la continuïtat; això podem dir que està complert fins el 25. Són
moltes les notícies, els resums fets per uns i altres. Són moltes les plomes que han
escrit algunes línies, són moltes les notícies, són moltes les vivències…. Tot
conforma una crònica de les nostres viències com a col·lectiu: Les hores que hem
compartit; la il·lusió que comporta la tasca educatica; la motivació, la constància.
Pels qui han rebut el Full, esperam que els hagi servit d’alguna utilitat, la intenció
l’hem manifestada.
Ara esperem que hagem encertat un percentatge alt de satisfacció dels nostres
companys…. A vosaltres anaven dirigides totes aquelles coses que uns havíem
viscut d’aprop, per acostar-vos a la realitat del FEAE. Esperem que, apart de les
nostres limitacions, vos hagi agradat.
Mateu Cerdà Martín, expresident del FEAEIB
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(President des de l’any 2009 fins l’any 2015)

REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL
FEAEIB
El dijous 15 de gener a

la seu de l’IRIE /ICE, tengué lloc una reunió de la junta directiva del

FEAEIB en la qual es tractaren els temes següents:
1) Organització taula rodona “Pacte per a l’Educació a les Illes Baleares: avançant cap el futur”
2) Preparació convocatòria de l’Assemblea General per renovar la Junta.
3) Organització del sopar col·loqui amb el Dr. Rafel Bisquerra sobre educació emocional.
4) Consell General del FEAE, 20 febrer a Madrid.
5) Proposta de Conferència entorn a la tesi doctoral del nostre company Alexandre Camacho.
6) Visita Cultural a La Real (biblioteca i conferència) “Ramon Llull i l’ensenyament”
7) RONDA PIRINEUS a Narbonne.
8) FULL Informatiu monogràfic núm. 25
9) Dinar col·loqui amb Jaume Oliver, com a continuació del que es va fer el desembre, sobre les
escoles de la República.
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10) Jornada entorn a Ramon Llull. Estudi de diverses propostes

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Moment de l’assemblea general en què el president sortint, Sr. Mateu
Cerdà lliura els estatuts al nou president Sr. Miquel Vives.

Assemblea per a la renovació de la Junta Directiva

El

divendres 30 de gener de 2015, a la sala de Juntes de l’edifici “sa Riera” de la UIB (IRIE), es va celebrar
l’assemblea general extraordinària.
En primer lloc el president Mateu Cerdà, va tenir una emotiva recordança sobre el traspàs d’una de les nostres sòcies,
la professora del CC Monti-sion de Pollença Maria Antònia Vila José, gran col·laboradora a la diada lúdica celebrada
el 2012 a Pollença.
Seguidament, va fer un breu resum de la seva gestió. Va agrair la feina i el suport de tots els membres del Fòrum i
sobretot dels qui han participat activament en l’organització d’activitats i funcionament de l’associació.
En aquest moments, el FEAEIB està ben considerat a nivell estatal sobretot pel seu dinamisme i activitats, motiu de
satisfacció i d’ànim per continuar en la tasca empresa. Hem estat capdavanters en l’organització d’activitats que han
interessat i preocupat al món educatiu. Escola 2.0; LOMQE, Xarxes Socials… Posàrem en marxa un full informatiu
que ha arribat al número 25. Hem asistit a totes les convocatòries del FEAE, hem participat a Congresos, Jornades,
…
Les Jornades Estatals que celebràrem a Palma a l’octubre de 2013, constituïren un aprovat general i foren objecte de
moltes enhorabones. Fruit d’això ha estat la coordinació del monogràfic de 32 pàgines a la prestiosa revista OGE
(juliol-agost 2014). Férem uns tríptics per donar-nos a conèixer, tenim un Blog on s’actualitza la vida del Fòrum, hem
treballat en comissions de feina; però sobretot hem aconseguit un bon ambient professional i d’amistat.
L’inspector Pere Ríos va demanar que constàs en acta l’aprovació de la gestió i el reconeixement a la tasca feta pel
president. Dins aquesta línia el professor de la UIB Jaume Oliver va valorar molt positivament la feina de Mateu, Pere
Carrió digué que sempre s’ha trobat molt a gust dins el Fòrum, Miquel Vives i Maria Eugenia Delgado, s’afegiren a les
felicitacions.
El nou president Miquel Vives Madrigal manifestà el desig de continuar amb la línia de treball, que presentava una
llista àmplia perquè esperava col·laboracions com fins ara ha tengut el Fòrum i seguint fent feina pel que resta de
curs.
Vocals adjunts: Joan Mas Adrover

President: Miquel Vives Madrigal

Pere Carrió Villalonga

Vicepresidenta: Catalina Moner Móra

Carles Cabrera Villalonga

Secretari: F. Xavier Granados Coll

Pep Lluís Bonnín

Secretària adjunta: Ester Micó Amigo

Col.laboradors:

Tresorer: Miguel A. Mansilla Rodríguez

Francisca Múñoz Solomando

Tresorer adjunt: Francesc Beltrán Serrano

Mª Mercedes Celeste Palmero

Vocals: Joan Mateu Canyelles

Miquel Oliver Trobat

Alexandre Camacho Prats

Ma. Antònia Rossinyol Seguí

Mateu Cerdà Martín

Mª Eugenia Delgado Tous
Mateu Tomàs Humbert
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NOVA JUNTA DIRECTIVA

SOPAR COL·LOQUI SOBRE EDUCACIÓ EMOCIONAL
"L'univers de les emocions. Com navegar pel món emocional"

Un grupo de socios del Fórum Europeo de Administradores de la Educación de las Islas Baleares
se reunió con el doctor Rafael Bisquerra, catedrático de la Universidad de Barcelona y reputado
especialista en el tema de la educación emocional, aprovechando su presencia en Palma de
Mallorca para impartir una conferencia taller sobre el mismo tema. En torno al mantel, de forma
coloquial y distendida, los participantes en el coloquio, algunos de los cuales habían asistido
previamente a su conferencia taller, fueron planteando diversos temas concretos sobre la
educación emocional en las escuelas. En el coloquio fueron comentados algunos rasgos de la
educación emocional, desde la existencia de estudiantes que son insensibles a las emociones (no
saben leer sus propias emociones, ni las emociones de los demás) hasta diversas formas
prácticas de introducir la educación emocional en las escuelas.
Como hecho actual más destacable de la educación emocional, el Dr. Bisquerra informó sobre un
reciente macro-estudio realizado en los Estados Unidos de América en el cual se realizó el
seguimiento de un grupo grande de estudiantes, que recibieron educación emocional en sus
escuelas, frente a un grupo control equivalente de estudiantes, que no recibieron educación
emocional en la escuela. Los principales hallazgos de los investigadores fueron que el grupo de
estudiantes que recibieron educación emocional tenían una vida de mayor calidad: menos
proporción de paro, mejores empleos, mejores salarios y menos tasa de problemas en su vida
personal y social (hijos, pareja, divorcios, delincuencia, etc.). Este primer estudio longitudinal de
seguimiento de personas que reciben educación emocional representa un aval empírico para
incluir la educación emocional en las escuelas.
El diálogo estuvo entelazado también con un reciente trabajo en el que se encuentra involucrado
algún miembro del Forum de las islas Baleares sobre las escuelas de la república, presente en
coloquio; el Dr. Bisquerra, mallorquín de nacimiento, mostró su interés sobre este tema, haciendo
algunas preguntas a uno de los autores, cuyas respuestas ofrecieron un aliciente adicional al
coloquio.
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Ángel Vázquez Alonso

Pacte per l’Educació a les Illes Balears:
avançant cap al futur”

El divendres 13 de febrer de 2015, a l’edifici de Sa Riera, tengué lloc aquesta taula rodona, amb la
participació dels ponents:
• Jaume Mascaró Pons (Menorca EDU21)
• Joan Amorós (Pitiüses per l’Acord Educatiu)
• Manel Perelló (Cercle per a l’Educació)
L’acte fou organitzat pel FEAIB, amb la col·laboració de UIB, IRIE i ICE.
Va moderar la taula rodona, Pere Carrió (ex cap d’Inspecció Educativa i membre del Fòrum Europeu
d’Administradors de l’Educació).
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La Taula Rodona sobre el "Pacte Educatiu a les Illes Balears: avançant cap al futur" ha estat un èxit
de participació i de contingut.
Els tres ponents, Jaume Mascaró, Manel Perelló i Joan Amorós a partir de tres preguntes han
desenvolupat tot el procés com ha estat, com es troben les coses i quin futur es visualitza. El públic
que ha omplert la sala ha estat molt bé i el debat posterior alt de nivell, tant per les intervencions
com per les respostes.
Ha estat una passa endavant cap a un pacte que ha de seguir endavant amb l'esforç de tota la
comunitat educativa, sense excepcions.

Les preguntes al voltant de les quals girà el debat educatiu foren les següents:
Com va néixer la idea del pacte i quin procés ha seguit des de la vostra organització?
Com veieu la situació actual del procés de convergència i què tenim assegurat?
Quines passes creis que s'han de fer a partir d'ara?
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Enhorabona als promotors de l'acte. I un agraïment molt especial a la gent de Menorca i d'Eivissa
que ha assistit a l'acte.

Conferència
“La inspecció educativa: informe d’una investigació”

tenir lloc a la sala d’actes de l’edifici Sa Riera
(Universitat de les Illes Balears, Palma) una
interessant conferència organitzada pel Fòrum
d’Administradors de l’Educació Illes Balears
(FEAEIB) amb la col·laboració de l’Institut de
Recerca i Innovació Educativa (IRIE).
En aquest acte, presentat pel Dr. Miquel Vives
com a nou president del FEAEIB, es va presentar
formalment una important recerca sobre la
inspecció educativa a càrrec del nostre company,
membre de la Junta Directiva del FEAEIB, el Dr.
Alexandre Camacho.
La conferència impartida va comptar amb nombrós
públic assistent, entre el qual hi havia
professionals de diversos col·lectius del món
educatiu, com mestres, professors de Secundària,
directors de centres, inspectors, professorat de la
Universitat, entre d’altres.
Després de la presentació i introducció dels
aspectes més rellevants del ponent per part del
president del FEAEIB −que va remarcar la
trajectòria professional, acadèmica i investigadora
del conferenciant− el Dr. Alexandre Camacho va
procedir a exposar la seva xerrada denominada
“La
inspecció
educativa:
informe
d’una
investigació”, presentada a manera de conferència
magistral llegida i amb el suport visual d’algunes
diapositives exposades en gran pantalla.
La dissertació impartida neix arran de la tesi
doctoral d’Alexandre Camacho, una investigació
desenvolupada i defensada a la Universitat de
Barcelona sota la direcció del prestigiós catedràtic
de Didàctica i Organització Educativa el Dr. Serafí
Antúnez. La tesi, titulada Funciones y quehaceres
de los inspectores de Educación en Baleares. Un
estudio de casos, és una recerca emmarcada a
l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) dins
del programa de Doctorat en Pedagogia “Educació
i Societat”, en la línia investigadora “Recerca en
Didàctica, Formació i Avaluació Educativa”.
La tesi, una investigació de més de mil pàgines,
fou implementada durant tres anys d’ençà del
2011 i defensada pel març de 2014 a la Facultat
de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, on
va rebre la màxima qualificació (excel·lent cum
laude per unanimitat) pel tribunal que la va jutjar i
esdevé un estudi pioner a la nostra terra, ja que és
la primera tesi doctoral sobre la inspecció
educativa a les Illes Balears.

La conferència es va basar en quatre parts ben
diferenciades:
1. En primera instància, es va exposar la
justificació i els objectius de l’estudi.
2. En segon lloc, es varen presentar els elements
substantius de la amplíssima fonamentació teòrica
de la tesi, en la que hi ha tres blocs principals:
 la construcció de l’educació com a dret
fonamental dels ciutadans.
 els antecedents medievals, la gènesi oficial i
l’evolució històrica de la inspecció educativa.
 la pràctica professional de la funció
inspectora.
3. La tercera part de la xerrada es va dedicar a
l’estudi empíric, de caire qualitatiu i hermenèutic,
determinat en un estudi de casos. En aquesta part
nuclear de la recerca es va indicar com es va
procedir per a l’obtenció i tractament de les dades:
des de les peticions formals a organismes oficials
per iniciar la investigació, passant per les
entrevistes a la pràctica totalitat dels inspectors en
actiu a Balears (sols un va declinar la invitació a
participar-hi) així com altres inspectors recentment
retirats, seguint amb la formació i implementació
dels grups de discussió amb directors de centres
docents i la presa de notes de camp, fins a arribar
al tractament de totes les dades, l’exposició de
resultats i l’assoliment de les conclusions.
4. Finalment, per acabar, es va informar de
diverses vies de futur proposades a partir de la
indagació.
Quan l’informe va cloure, es va convidar els
assistents a exposar dubtes i preguntes; cal dir
que diversos interessats varen felicitar el
conferenciant Alexandre Camacho pel la qualitat i
el rigor del seu gran estudi i es varen sentir molt
atrets pel mètode d’investigació emprat, sobretot
pel procediment empíric i el rigor analític utilitzat
en l’exposició (especialment per l’eina informàtica
d’anàlisi qualitativa de dades denominada Atlas.ti).
A partir de nombroses preguntes, doncs, es va
suscitar un intercanvi d’impressions ben enriquidor
sobre la temàtica.
En definitiva, un magnífic acte del FEAEIB.
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El passat dia 4 d’abril de 2015 a les 19:30h, va

El Dr. Miquel Vives presentant el Dr. Alexandre Camacho

El Dr. Alexandre Camacho durant la seva ponència

Ronda dels Pirineus
En el Lycée Diderot-Eiffel de la ciutat de Narbonne, el 21 de març de 2015, tengué lloc la Ronda dels Pirineus III. El
tema escollit per aquesta ocasió fou:











El programa fou el següent:
●Forum del País Vasco : “Innovación aplicada 2.0″, Bittor Arias del centro de innovación
para la Formación Profesional Tknika.
●Fòrum de Catalunya : “Internacionalización de las prácticas” au travers de mobilités
étudiantes de Lleida en Catalogne avec les entreprises et les étudiants de Langues Romaniques de
l’Université d’Osnabruck en Allemagne dans le cadre d’un projet Comenius Region. Josep Serentill i
Rubio Inspector en cap adjunt.
●Fòrum de les Illes Balears : « l’FP i la nàutica » Ester Micó.
●Fórum de Aragón : “La implantación de la nueva Formación profesional básica en
España y Aragón”. José María García Serrano, Ana Ortells y Ángel Lorente, inspectores de educación
de Zaragoza y miembros del FEAE.
●Académie de Montpellier :
« L’entreprise virtuelle / empresa simulada dans le cadre du Bac professionnel gestion
administration et d’un projet Léonardo» présentation commune entre le lycée professionnel Gustave
Eiffel de Narbonne et l’IES Costafreda de Tarrega en Catalogne Alex Andrès professeur au lycée Eiffel /
Rosa Villaro Pla et Pilar Cos profesoras y Elisabet Martinez Castillon Directora.
●La classe entreprise au lycée professionnel Maillol » Pascal Hairie professeur au lycée
Maillol de Perpignan.
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“Las prácticas de Formació Professional: tendencias (pedagogía activa,
simulación de empresas, internacionalización...)
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XXV JORNADAS – FÓRUM EUROPEO DE
ADMINISTRADORES DE LA EDUCACIÓN

IX ENCUENTRO DE LOS FOROS DE LA CORONA
DE ARAGÓN (F.E.A.E.)
ORIHUELA DEL TREMEDAL - TERUEL. 13 de junio de 2015

Tema: "La escuela rural en la encrucijada”
Organiza:

Lugar:
Residencia de Tiempo Libre Orihuela del Tremedal

http://www.residenciadetiempolibre.es/solicitud/ Teléfono 978 71 40 26
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Más información e inscripciones en el siguiente enlace: http://goo.gl/forms/4ij3oiol11

NOTÍCIES
Al nostre company, el Dr. Alexandre Camacho Prats, li ha estat atorgat el Premi Extraordinari de
Doctorat per part de la Universitat de Barcelona. D’entre les tesis doctorals que es llegeixen a la
Facultat es dóna un premi a les millors. Una de cada deu. Se’n varen llegir 31 al llarg de l'any
passat. S'han atorgat 3 premis. La tesi del nostre company va ser la millor de les 31 i, a més, de
manera molt destacada. La nostra més efusiva enhorabona per tan merescut guardó!

♦♦♦
El president del FEAE, Santiago Estañán, ens informa que

s’ha obert un compte a TWITTER

@FEAEeducacion
Tant per als associats al Fòrum com per totes aquelles persones interessades en seguir el FEAE.

♦♦♦
Igualment Santiago Estañán, president del FEAE,

informa al FEAEIB:
1) A l'apartat "Call for Papers" dins de la ESEM (pàgines web del butlletí editat per EFEA
Newsletter-Winter 2014). Ens demana que considerem la possibilitat d'escriure un article i / o de
col·laborar en la seva difusió entre SEU
els membres
del nostre
Fòrum o entre d'altres col·legues.
FEAE-Illes Balears:
IRIE-UIB
C. Miquel dels Sants Oliver, 2 – 1r. – 07122 Palma de Mallorca
Tf.: 971.172408; Fax: 971.172401
2) Participación aprobada en el Consejo
de Oviedo, en el “I Seminario Iberoamericano sobre
feaeib@gmail.com
http://feaeib.blogspot.com
educación y derechos humanos" a celebrar en Oporto los días 29 i 30 de junio y 1 de julio, con la

http://www.feae.es/

colaboración del Fórum portugués y la ANPAE brasileña.

♦♦♦
El

dijous 15 de gener a la sala d’actes de l’edifici Sa Riera de la UIB, tengué lloc l’acte de
presentació del llibre “Les escoles de les Illes Balears en temps de la II República”, de Pere Carrió,
Manel Domènech i Antoni Ramis.
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♦♦♦

Aquesta fou la portada del full informatiu
número 1, l’any 2009:

http://www.feae.es/
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SEU FEAE-Illes Balears: IRIE-UIB
C. Miquel dels Sants Oliver, 2 – 1r. – 07122 Palma de Mallorca
Tf.: 971.172408; Fax: 971.172401
feaeib@gmail.com
http://feaeib.blogspot.com

