
 

     

Miquel Jaume i Campaner  

Va néixer a Llubí (Mallorca) l’any 1948. Després d’estudiar Batxillerat al Seminari 

Diocesà de Palma i de fer el curs preuniversitari a l’Institut Ramon Llull, va fer els 

estudis de Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona, entre 1967-1972. La 

tesi de llicenciatura fou dirigida pel Dr. Jordi Sales i Coderch sota el títol “El punto 

de partida de la fenomenologia de Husserl”. Després de la llicenciatura va 

impartir docència de Teoria del Coneixement com a professor ajudant en el 

Departament de Filosofia Teorètica de la mateixa universitat (1972-1975).  

De retorn a Mallorca, va ser professor agregat i, posteriorment, catedràtic de 

Filosofia a diversos centres i instituts mallorquins fins l’any 2009: Berenguer 

d’Anoia (Inca), Ramon Llull (Palma), Maria Antònia Salvà (Llucmajor) i Joan M. 

Thomàs (Palma). També va col·laborar amb la Universitat de les Illes Balears 

com a professor associat del Departament de Filosofia i, sobretot, amb l’Institut 

de Ciències de l’Educació, en el Pla de Reciclatge i Formació Lingüística i 

Cultural, com a professor responsable dels cursos de Llenguatge d’Especialitat 

en les disciplines de Filosofia, Psicologia i Pedagogia, entre 1992-1997. La 

formació del professorat va ser un dels àmbits destacats de la seva acció 

pedagògica, essent coordinador de l’àrea de Filosofia del Centre de Professors 

de Palma i també en cursos a l’Escola d’Estiu de Mallorca i a la Societat Catalana 

de Filosofia i l'Institut de Recerca per a l'Ensenyament de la Filosofia. Va ser 

membre fundador de l’Associació Filosòfica de les Illes Balears i autor d’articles 

a les revistes Educació i Cultura, Taula, Lluc i L’Arc, en la qual va coordinar el 

dossier “Filosofia”. 

Una de les passions de Miquel Jaume i Campaner també va ser la investigació 

en l’àmbit de la història de l’educació contemporània de les Illes Balears. Era soci 

de la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana i té una 

notable producció científica en aquest àmbit en diverses revistes, així com en 



Jornades d’estudis locals i en la seva activa participació a les Jornades d’Història 

de l’Educació dels Països de Llengua Catalana. Destaquen les recerques i 

publicacions sobre l’aplicació de les tècniques Freinet a Mallorca i particularment 

el llibre Freinet a Mallorca: Miquel Deyà Palerm i l'escola de Consell (1930-1940) 

(Lleonard Muntaner editor, 2002) i els articles “Els fonaments filosòfics de la 

pedagogia Freinet” (2017) publicat a Temps d’Educació i “Tres assajos 

d’aplicació de les tècniques Freinet a Mallorca per iniciativa del mestre Teodor 

Terrés Lladó entre 1933 i 1937” (2017) publicat a Educació i Història.  

Altres publicacions es poden consultar a: 
https://independent.academia.edu/MiquelJaume  
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=123018 
i en les entrades del blog personal: https://miquelbo.wordpress.com/  
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