Taula 3

“Educació i Ciutadania”
“Grup d'Estudis d'Història de l'Educació”
“Grup de Recerca en Art i Educació”

Modera: Enric Culat

La integritat acadèmica entre l'alumnat de postgrau:
aproximació empírica i propostes d'intervenció (https://iapost.uib.es/)
Mercè Morey López

Resultats

"La integritat acadèmica entre l'alumnat de postgrau: aproximació empírica i propostes d'intervenció" RTI2018-098314-B-I00, finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ i
FEDER “Una manera de fer Europa”

Grant number: 621365-EPP-1-2020-1-NO-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Co-created Education through
Social Inclusion
Grup de Recerca Educació i Ciutadania

www.uib.cat

La pràctica docent i la
prevenció de l’abandonament
a la formació professional:
aproximació empírica i
proposta d’intervenció
Francesca Salvà, Carme Pinya, Miquel F. Oliver, Maria Teresa
Adame, Elena Quintana, Olaya Álvarez, Maria Tugores,
Carlos Vecina, Arturo García
Aquest projecte està finançat pel Ministeri d’Economia i
Competitivitat en el marc del Programa Reptes
d’Investigació 2019 (PID2019-108342RB-100)

Història pública de l'educació a Espanya (1970-2020). Percepció social,
memòria col·lectiva i construcció d’imaginaris sobre els docents i les seves
pràctiques. PID2020-113677GB-100
Dra. Francisca Comas Rubí (IP), UIB

ACTIVITATS PREVISTES

OBJECTIUS

Dr. Xavier Motilla Salas (IP2), UIB
Dr. Bernat Sureda Garcia, UIB
Dra. María del Mar del Pozo Andrés,
Universidad de Alcalá de Henares



Dr. Pere Fullana Puigserver, UIB
Dr. Llorenç Gelabert Gual, UIB

Dra. Sara González Gómez, UIB
Dr. Gabriel Barceló Bauzà, UIB



Dra. Avelina Miquel Lara, UIB


Dr. Ian Grosvenor, University of Birmigham.
Dra. Siân Roberts, University of Birmigham.

Dra. Karin Priem, University of Luxemburg
Dr. Juri Meda, Università di Macerata




Dr. Ernesto Candeias Martins, Instituto
Politécnico de Castelo Branco
Dra. Giordana Merlo, Università di Padova
Dra. Vera Gaspar, Universidade Estatal do
Estado de Santa Catarina
Sr. Sergi Moll Bagur, UIB



Estudiar la producció d'història pública de
l'educació realitzada a Espanya des de finals del
franquisme fins al 2020 per establir categories i
modalitats de productes i registrar mostres
representatives de cadascuna.
Estudiar diferents aportacions a la història pública
de l'educació a Espanya i la seva influència en la
construcció de la memòria col·lectiva i els seus
imaginaris en relació amb els mestres i les
pràctiques.
Estudiar la producció d'història pública de
l'educació realitzada a les Balears des del final del
Franquisme fins a l'actualitat.
Fomentar, des de les aules, una lectura crítica de
la història pública sobre l’educació.
Intervenir al camp de la història pública de
l'educació.
Divulgar els resultats de l'anàlisi i l'estudi de la
producció en història pública de l'educació a
Espanya, així com de les activitats, els recursos i
les propostes desenvolupades en aquest projecte
per al foment i la intervenció en història pública.













Seminaris multidisciplinaris entre els autors d'història
pública i els investigadors.
Reunions de treball (Workshop) internacionals.
Cicles sobre documentals d'història de l'educació.
Sol·licitud de projectes d’innovació docent universitària.
Taller d´història pública per a la UOM.
Inauguració d'exposicions per donar a conèixer la
història dels docents i les seves pràctiques.
Divulgació de resultats a Congressos i Jornades
científiques nacionals i internacionals.
Publicació de monografies divulgatives.
Activitats de divulgació pública de coneixements
històric educatius.
Publicació de monogràfics a revistes científiques amb
resultats científics del projecte.
Publicació d’una monografia comparada sobre història
pública de l’educació a nivell internacional.
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