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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

7736

Resolució del director general de Política Universitària i Recerca de 18 d’agost de 2020 per la qual es
convoquen els centres educatius de les Illes Balears perquè aportin professors per tutoritzar els
estudiants en pràctiques del grau de pedagogia i del Màster Universitari de Formació del Professorat
de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED)

La formació permanent dels professors correspon a la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, mentre que la Universitat Nacional
d'Educació a Distància (UNED) proporciona formació acadèmica per obtenir les titulacions universitàries necessàries per desenvolupar la
tasca docent. És un objectiu d'ambdues institucions regular la col·laboració perquè els alumnes de la UNED puguin fer les pràctiques del
grau de pedagogia i del Màster Universitari de Formació del Professorat a centres educatius de les Illes Balears.
D'acord amb el Conveni específic de col·laboració entre la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca i la UNED, la Conselleria ha de
posar a disposició de la UNED una llista dels centres educatius de les Illes Balears sostinguts totalment o parcialment amb fons públics o
privats on els alumnes dels estudis de pedagogia i del Màster Universitari de Formació del Professorat poden fer les pràctiques. A aquest
efecte, la Direcció General de Política Universitària i Recerca ha d'aprovar i publicar a la seva pàgina web (http://dguni.caib.es) i al web
educatiu de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca (http://weib.caib.es) les convocatòries de centres de formació necessàries per
garantir que tots els alumnes que cursen aquests estudis puguin fer les pràctiques que els corresponen.
Per tot això, dict la següent
RESOLUCIÓ

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/148/1066088

Primer
Convocar els centres educatius de les Illes Balears, tant els sostinguts totalment o parcialment amb fons públics com els privats, que hagin
estat reconeguts oficialment i segueixin el currículum de les Illes Balears perquè aportin professors per tutoritzar, als mateixos centres, els
estudiants en pràctiques del grau de pedagogia i del Màster Universitari de Formació del Professorat que imparteix la Universitat Nacional
d'Educació a Distància (UNED), d'acord amb els criteris i normes específiques que s'adjunten com a annexos a aquesta Resolució.
Segon
Aprovar les bases de la convocatòria, que s'adjunten com a annexos 1 i 2 a aquesta Resolució.
Tercer
Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, així com a la pàgina web de la Direcció General de
Política Universitària i Recerca (http://dguni.caib.es) i al web educatiu de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca (http://weib.caib.
es).
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació,
Universitat i Recerca en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim
jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma, 18 d'agost de 2020
El director general de Política Universitària i Recerca
José Luis Pons Hinojosa
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ANNEX 1
Pràctiques dels estudis de grau de pedagogia
1. Finalitat de la convocatòria
1.1. La finalitat d'aquesta convocatòria és facilitar a la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) una relació dels centres
d'educació infantil, primària i secundària, dels centres d'educació de persones adultes, dels centres d'educació especial, dels equips
d'orientació educativa i psicopedagògica (EOEP) i d'atenció primerenca (EAP) i dels centres de professors (CEP) de les Illes Balears
sostinguts totalment o parcialment amb fons públics o privats que compleixen els requisits especificats en el punt 1.2 i que disposen de
professors per tutoritzar les pràctiques dels alumnes del grau de pedagogia de la UNED.
1.2. D'acord amb aquesta Resolució, tots els centres educatius de les Illes Balears poden ser centres formadors d'estudiants universitaris en
pràctiques, tant si són centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics com si són centres privats, sempre que hagin estat
reconeguts oficialment i segueixin el currículum de les Illes Balears.
1.3. Aquesta col·laboració entre els centres docents i la UNED, que ha de suposar un enriquiment professional per als diferents participants,
s'ha d'organitzar de manera que no perjudiqui el desenvolupament normal de les activitats docents dels centres educatius.
2. Destinataris de la convocatòria
2.1. Els destinataris d'aquesta convocatòria són els centres d'educació infantil, primària i secundària, els centres d'educació de persones
adultes i d'educació especial, els EOEP, els EAP i els CEP de les Illes Balears sostinguts totalment o parcialment amb fons públics o privats
que hagin estat reconeguts oficialment i segueixin el currículum de les Illes Balears.
2.2. Cada un dels centres ha de designar un tutor de les pràctiques, que, en col·laboració amb l'equip docent de les pràctiques de la UNED, és
l'encarregat de fer el seguiment de la formació dels alumnes dels estudis del grau de pedagogia durant el període de pràctiques i controlar-la.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/148/1066088

3. Presentació de les sol·licituds
Els centres docents interessats a participar en aquesta convocatòria han d'accedir al GestIB en el termini comprès entre l'1 i el 30 de setembre
de 2020, han de fer clic a l'enllaç «UNED» i, a continuació, a l'enllaç «Pràcticum del grau de pedagogia» i han d'emplenar la sol·licitud
telemàtica que hi trobaran.
4. Criteris d'admissió
Per participar en aquesta convocatòria, s'han de complir els requisits següents:
4.1. Amb relació als centres:
a) S'ha d'haver informat el claustre i el consell escolar del centre de la decisió d'admetre alumnes en pràctiques del grau de
pedagogia.
b) Al centre hi ha d'haver professors que vulguin ser tutors d'estudiants en pràctiques durant el curs acadèmic.
4.2. Amb relació als professors que han de fer de tutors:
a) Han de tenir una experiència docent mínima de tres cursos.
b) Cap professor no pot tutoritzar més de dos alumnes simultàniament.
5. Compensacions per la participació en les pràctiques
5.1. D'acord amb el Conveni, la UNED ha de reconèixer mitjançant un certificat la condició de supervisor de pràctiques als professionals de
les entitats col·laboradores que duguin a terme aquesta funció. Així mateix, la UNED ha d'oferir als tutors de les pràctiques una sèrie de
contraprestacions, com ara reduccions en el cost de les matrícules d'ensenyaments regulats, de cursos d'estiu i de cursos d'idiomes impartits
per aquesta Universitat, així com l'accés als recursos bibliogràfics en línia de què disposa.
5.2. Els tutors tenen dret a obtenir un certificat de 30 hores de formació per participar en les pràctiques del grau de pedagogia. El director del
centre educatiu ha de sol·licitar aquest certificat via GestIB.
5.3. Les compensacions econòmiques directes als professors queden explícitament prohibides. En lloc d'això, la UNED, d'acord amb la seva
disposició pressupostària, ha d'oferir una contraprestació econòmica al centre.
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6. Comissió mixta
6.1. Per instruir el procediment derivat d'aquesta convocatòria s'ha de constituir una comissió mixta, encarregada de fer el seguiment de les
pràctiques.
6.2. Les modificacions que es facin abans de l'inici del període de pràctiques, tant en relació amb la llista de centres com en relació amb el
nombre de tutors, i les incidències que es produeixin durant el desenvolupament d'aquestes s'han de comunicar a la Direcció General de
Política Universitària i Recerca, que ha de decidir quines modificacions o actualitzacions s'han de dur a terme.
7. Resolució de la convocatòria
7.1. El Servei d'Universitat ha d'elaborar la proposta de resolució provisional i l'ha d'elevar al director general de Política Universitària i
Recerca perquè l'aprovi. Una vegada aprovada, s'ha de publicar a la pàgina web de la Direcció General (http://dguni.caib.es) i al web
educatiu de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca (http://weib.caib.es), i s'ha d'obrir un termini de deu dies naturals perquè els
centres educatius puguin presentar-hi al·legacions.
7.2. El Servei d'Universitat, després d'examinar les al·legacions presentades a la resolució provisional, ha de formular la proposta definitiva i
l'ha d'elevar al director general de Política Universitària i Recerca, que ha de dictar la resolució definitiva de la convocatòria amb la relació
dels centres de les Illes Balears que la Conselleria posa a disposició de la UNED perquè els alumnes del grau de pedagogia hi facin les
pràctiques. Aquesta resolució definitiva s'ha de publicar a la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i Recerca i al web
educatiu de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca.
7.3. Si, una vegada conclosa la convocatòria i seleccionats els centres educatius, el nombre de places oferides per fer les pràctiques és
inferior al nombre d'estudiants, la UNED, en col·laboració amb el Servei d'Universitat, pot dur a terme les actuacions necessàries per
assegurar que les pràctiques es facin a centres escolars de les Illes Balears.
8. Assignació d'alumnes en pràctiques als centres

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/148/1066088

8.1. La UNED ha d'assignar els alumnes del grau de pedagogia als centres. El nombre màxim d'alumnes en pràctiques assignats a un centre
no pot ser superior a la tercera part del nombre de professors del claustre. D'altra banda, cap professor no pot tutoritzar més de dos alumnes
simultàniament.
8.2. El coordinador del grau de pedagogia de la UNED ha de comunicar a la Direcció General de Política Universitària i Recerca la relació
de centres i de professors tutors que tindran alumnes en pràctiques, així com el nom i l'especialitat dels estudiants.
8.3. La Direcció General de Política Universitària i Recerca ha d'informar al Departament d'Inspecció Educativa de les pràctiques que els
alumnes del grau de pedagogia de la UNED duen a terme als centres docents.
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ANNEX 2
Pràctiques dels estudis de Màster Universitari de Formació del Professorat
1. Finalitat de la convocatòria
1.1. La finalitat d'aquesta convocatòria és facilitar a la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) una relació dels centres
d'educació secundària obligatòria, de batxillerat, d'educació de persones adultes, de formació professional, d'ensenyaments artístics,
d'ensenyament d'idiomes i d'ensenyaments esportius de les Illes Balears que compleixen els requisits especificats en el punt 1.2 i que
disposen de professors per tutoritzar les pràctiques dels alumnes del Màster Universitari de Formació del Professorat.
1.2. D'acord amb aquesta Resolució, tots els centres educatius de les Illes Balears poden ser centres formadors d'estudiants universitaris en
pràctiques, tant si són centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics com si són centres privats, sempre que hagin estat
reconeguts oficialment i segueixin el currículum de les Illes Balears.
1.3. Aquesta col·laboració entre els centres docents i la UNED, que ha de suposar un enriquiment professional per als diferents participants,
s'ha d'organitzar de manera que no perjudiqui el desenvolupament normal de les activitats docents dels centres educatius.
2. Destinataris de la convocatòria
2.1. Els destinataris d'aquesta convocatòria són els centres d'educació secundària obligatòria, de batxillerat, d'educació de persones adultes,
de formació professional, d'ensenyaments artístics, d'ensenyament d'idiomes i d'ensenyaments esportius de les Illes Balears, tant els
sostinguts totalment o parcialment amb fons públics com els privats, que hagin estat reconeguts oficialment i segueixin el currículum de les
Illes Balears.
2.2. Cada un dels centres ha de designar un tutor de les pràctiques, que, en col·laboració amb l'equip docent de les pràctiques de la UNED, és
l'encarregat de fer el seguiment de la formació dels alumnes del Màster durant el període de pràctiques i controlar-la.
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2.3. En aquest curs s'ofereixen les especialitzacions següents: anglès, francès, italià, filosofia, intervenció sociocomunitària, matemàtiques,
física i química, economia i administració d'empresa, orientació educativa, geografia i història, llatí, grec, llengua castellana i literatura,
tecnologia de màquines, fluïts i manteniment, informàtica, educació física, i formació i orientació laboral.
3. Presentació de les sol·licituds
Els centres docents interessats a participar en aquesta convocatòria han d'accedir al GestIB en el termini comprès entre l'1 de setembre i el 16
d'octubre de 2020, han de fer clic a l'enllaç «UNED» i, a continuació, a l'enllaç «Màster Universitari de Formació del Professorat» i han
d'emplenar la sol·licitud telemàtica que hi trobaran.
4. Criteris d'admissió
Per participar en aquesta convocatòria, s'han de complir els requisits següents:
4.1. Amb relació als centres:
a) S'ha d'haver informat el claustre i el consell escolar del centre de la decisió d'admetre alumnes en pràctiques del Màster
Universitari de Formació del Professorat.
b) Al centre hi ha d'haver professors que vulguin ser tutors d'estudiants en pràctiques durant el curs acadèmic.
4.2. Amb relació als professors que han de fer de tutors:
a) Han de tenir una experiència docent mínima de tres cursos.
b) Cap professor no pot tutoritzar més de dos alumnes simultàniament.
5. Compensacions per la participació en les pràctiques
5.1. D'acord amb el Conveni, la UNED ha de reconèixer mitjançant un certificat la condició de supervisor de pràctiques als professionals de
les entitats col·laboradores que duguin a terme aquesta funció. Així mateix, la UNED ha d'oferir als tutors de les pràctiques una sèrie de
contraprestacions, com ara reduccions en el cost de les matrícules d'ensenyaments regulats, de cursos d'estiu i de cursos d'idiomes impartits
per aquesta Universitat, així com l'accés als recursos bibliogràfics en línia de què disposa.
5.2. Els tutors tenen dret a obtenir un certificat de 30 hores de formació per participar en les pràctiques del Màster. El director del centre
educatiu ha de sol·licitar aquest certificat via GestIB.
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5.3. Les compensacions econòmiques directes als professors queden explícitament prohibides. En lloc d'això, la UNED, d'acord amb la seva
disposició pressupostària, ha d'oferir una contraprestació econòmica al centre.
6. Comissió mixta
6.1. Per instruir el procediment derivat d'aquesta convocatòria s'ha de constituir una comissió mixta, encarregada de fer el seguiment de les
pràctiques del Màster.
6.2. Les modificacions que es facin abans de l'inici del període de pràctiques, tant en relació amb la llista de centres com en relació amb el
nombre de tutors, i les incidències que es produeixin durant el desenvolupament d'aquestes s'han de comunicar a la Direcció General de
Política Universitària i Recerca, que ha de decidir quines modificacions o actualitzacions s'han de dur a terme.
7. Resolució de la convocatòria
7.1. El Servei d'Universitat ha d'elaborar la proposta de resolució provisional i l'ha d'elevar al director general de Política Universitària i
Recerca perquè l'aprovi. Una vegada aprovada, s'ha de publicar a la pàgina web de la Direcció General (http://dguni.caib.es) i al web
educatiu de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca (http://weib.caib.es) i s'ha d'obrir un termini de deu dies naturals perquè els
centres educatius puguin presentar-hi al·legacions.
7.2. El Servei d'Universitat, després d'examinar les al·legacions presentades a la resolució provisional, ha de formular la proposta definitiva
al director general de Política Universitària i Recerca, que ha de dictar la resolució definitiva de la convocatòria amb la relació dels centres
de les Illes Balears que la Conselleria posa a disposició de la UNED perquè els alumnes del Màster Universitari de Formació del Professorat
hi facin les pràctiques. Aquesta resolució definitiva s'ha de publicar a la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i
Recerca i al web educatiu de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca.
7.3. Si, una vegada conclosa la convocatòria i seleccionats els centres educatius, el nombre de places oferides per fer les pràctiques és
inferior al nombre d'estudiants, la Universitat, en col·laboració amb el Servei d'Universitat, pot dur a terme les actuacions necessàries per
assegurar que les pràctiques es facin a centres escolars de les Illes Balears.
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8. Assignació d'alumnes en pràctiques als centres
8.1. La UNED ha d'assignar els alumnes del Màster als centres de pràctiques. El nombre màxim d'alumnes en pràctiques assignats a un
centre no pot ser superior a la tercera part del nombre de professors del claustre. D'altra banda, cap professor no pot tutelar més de dos
alumnes simultàniament.
8.2. El coordinador del Màster de la UNED ha de comunicar a la Direcció General de Política Universitària i Recerca la relació de centres i
de professors tutors que tindran alumnes en pràctiques, així com el nom i l'especialitat dels estudiants.
8.3. La Direcció General de Política Universitària i Recerca ha d'informar al Departament d'Inspecció Educativa de les pràctiques que els
alumnes del Màster duen a terme als centres docents.
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