ACTA DE LA COMISSIÓ D’ORDENACIÓ ACADÈMICA DE LES TITULACIONS DE
MÀSTER DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
Data: 21 gener de 2020
Hora: 13:00-14:30
Lloc: Sala de Juntes
Participants: Cristina Aliagas, Albert Casals, Jordi Deulofeu, Cristina Escobar, Joaquín Gairín,
Maribel García, Ana María Margallo, Conxita Márquez Dolors Masats, Rosa María Megías,
Carolina Nieva, Jordi Pàmies, Neus Real, Fina Sala, Josep Maria Sanahuja, Pepe Tejada.
S’excusen: Ibis Álvarez, Esther Miquel, Neus González.
1.- Informacions diverses (Web, modificacions titulacions, guies docents, etc.)
▪

Pàgina web
S’informa que s’ha detectat que no hi ha informació al web sobre el Màster Erasmus
Mundus i Direcció i Gestió de Centres Educatius. Es reclamarà aquesta informació
paral·lelament amb la renovació de l’aspecte de les fitxes de les titulacions. Totes les
fitxes dels graus s’han modernitzat, resten pendent les dels màsters. Es demana la
col·laboració de les coordinacions.

▪

Màsters i Postgraus Propis:
S’informa que no es presenta la renovació del següents títols:
▪ Màster/Postgrau en Teacher Development for Foreign Language Education and
Content and Language Integrated Learning (CLIL)
▪ Postgrau en Ensenyament de la llengua àrab en contextos educatius no formals
S’informa que sí es renova el Màster en Mediació: Especialitat en Mediació Familiar i
en Mediació en els Àmbits del Dret Privat (punt 4)
El curs vinent s’oferirà la primera edició del Màster en Suports a la Inclusió Educativa i
Social.

▪

Modificacions Memòries
▪ Ens accepten a tràmit totes les modificacions presentades
▪ Fulls compromisos docents: Màster de Biblioteca i MURE
▪ Canvi de l’assignatura dels complements de formació del Màster en
Psicopedagogia
▪ Anul·lació de l’antiga titulació de l’especialitat de matemàtiques del MSEC
(punt 3)
Es recorda la importància de tenir publicades les guies docents.
Falten les dels següents màsters:
• Direcció de centres per a la Innovació Educativa
• Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat,
Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (Especialitat de
Matemàtiques)
Falten les de les següents assignatures del Màster en Recerca en Educació: totes
(MURE):
▪ Perspectives de Recerca en Educació Literària

▪

▪

▪ Sistemes Educatius, Desigualtats i Equitat: Aportacions de la Literatura
Científica
▪ Tendències i Enfocaments de la Recerca en Planificació i Gestió d'Institucions
Educatives
▪ Valors i Diversitat a l'Escola: Investigar des de l'Art i l'Educació Física
▪ Cartografies del Gènere: Transicions i Identitats en la Recerca
▪ Inclusió Socioeducativa i Orientació al Llarg de la Vida: Aportacions des de la
Recerca
Les coordinacions es comprometen a vetllar perqupe no es torni a repetir aquesta
situació el curs vinent.
S’informa que des de l’OQD ens demanen un text per al Suplement Europeu al Títol
(SET) dels màsters universitaris anteriors al 2016-2017 (data dimarts 28 de gener). Es
demana la col·laboració de les persones que estaven vinculades a aquestes titulacions.
Cal elaborar:
▪ un text resum dels Objectius (800 caràcters com a màxim)
▪ un text resum de les principals Competències del Títol (800 caràcters com
a màxim).

2.- Ronda d'informacions
No hi ha informacions per compartir llevat que cal demanar a l’UPF que actualitzi la
informació relativa al professorat de la UAB que participa en el Màster en Estudis del Discurs.
3.- Aprovació, si s'escau, de la proposta d'extinció de l'especialitat de Matemàtiques del
MSEC (de la titulació en què hi participava la UPF)
Atès que es va haver tornar a verificar aquesta titulació perquè la UPF hi deixa d’impartir
docència a partir del curs vinent, cal extingir la titulació que encara està vigent aquest curs. Es
presenta la documentació i s’aprova per una unanimitat l’extinció d’aquest títol.

4.- Aprovació, si s'escau, de renovació del màster de mediació
Es comenta la documentació i, en no haver-hi cap qüestió controvertida, s’aprova per una
unanimitat la renovació d’aquest màster.

5.- Aprovació, si s’escau, de l’ISC del centre
Es presenta l’informe de seguiment del centre del curs 2018-2019 i s’aprova per
consentiment.

6.- Difusió dels nostres estudis per captar estudiants per al curs vinent.
S’acorda actualitzar el document de Promoció Màsters
https://www.uab.cat/doc/MastersMailGraduats
Per corregir l’errada en el màster de Psicopedagogia (veure punt 2), per eliminar les
titulacions que no es renoven i per incloure el Màster en Direcció i Gestió de Centres
Educatius (Deusto). També es mirarà d’atendre la petició de fer publicitat dels màsters que
depenen dels departaments adscrits al centre
Està previst ampliar les xerrades informatives i la participació, un any més, al Saló Futura:
▪ Jornada d’Orientació dels Graus (14 de maig)
▪ Jornada d’Orientació del Màster de Secundària (6 de maig)
▪ Saló Futura (20-21 de març 2020)???
7.- Jornada de Clausura Comuna
S’anima a les coordinacions a enviar propostes al Vicedeganat , qui les recollirà i les
presentarà a la propera COA (abril).
8.- Torn obert de paraules
No hi ha intervencions

