ACTA DE LA COMISSIÓ D’ORDENACIÓ ACADÈMICA DE LES TITULACIONS
DE MÀSTER DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
Data: 21 d’octubre de 2019
Hora: 13:00-15:00
Lloc: Sala de Juntes
Participants: Cristina Aliagas, Ibis Álvarez, Albert Casals, Jordi Deulofeu, Joaquín Gairín,
Maribel García, Neus González, Ana María Margallo, Dolors Masats, Rosa María Megías,
Esther Miquel, Carolina Nieva, Jordi Pàmies, Neus Real, Fina Sala, Josep Maria Sanahuja,
S’excusen: Conxita Márquez, Pepe Tejada.
Absents: Cristina Escobar
1.

Informacions diverses

Es dona la benvinguda als nous membres: Cristina Aliagas com a coordinadora del
Màster Erasmus Mundus Children's Literature, Media and Culture Cristina Aliagas i
Ester Miquel en representació dels Màsters Propis:.
S’informa de les reunions d’aquest curs:
▪ dilluns 18 de novembre de 13 a 14 (només si cal renovar màsters propis).
▪ dimarts 21 de gener de 13 a 14
▪ dimecres 1 d'abril de 13 a 14
Es demanen disculpes per haver hagut de fer la COA online, però hem anat a
contrarellotge per aconseguir mantenir l’especialitat de Matemàtiques del Màster de
Secundària després de saber, el juny, que la UPF es retira el curs vinent.
Es dona les gràcies als coordinadors que han convidat a l’equip de deganat a les
sessions inaugurals i es recorda a la resta la importància de fer-ho. També es dona les
gràcies a les coordinadores del Màster de Biblioteca i del Màster de Recerca la seva
feina per adequar les memòries de les seves titulacions als canvis que planteja el fet
que alguns dels seus mòduls formin part del Màster Eramus Mundus (veure punt 4).
Es demana als coordinadors que triïn delegats per als màsters i que comuniquin els
noms a la vicedegana d’estudiants. La idea és sistematitzar i oficialitzar la figura dels
delegats en les titulacions de màster. Només d’aquesta manera s’aconseguirà tenir
representants dels estudiants de màster als òrgans de govern del centre.
Es presenten les dades de les valoracions dels estudiants respecte a les titulacions del
centre i totes es situen per damunt del 2,5/4. La mitjana a la Facultat és 3 i 3 de les
nostres titulacions de màster es situen per damunt d’aquesta mitjana. Es felicita a les
coordinadores. També felicitem a la coordinadora del Màster en Formació del
Professorat perquè per primer cop surt a les enquestes del Mundo, en concret, en
quarta posició.

2.

Ronda d'informacions

Les coordinacions aporten dades de les matrícules i es constata que no hi ha hagut
problemes per cobrir les places en tots els màsters. Es facilitat a la coordinadora del
Màster de Recerca per haver aconseguit tornar a obrir l’especialitat de llengua. D’altra
banda queda palès que ja fa un parell de cursos que no es reben estudiants del Màster
en Anàlisi del Discurs, cal esbrinar quina és la causa.
El coordinador del Màster en Psicopedagogia demana que es corregeixi el díptic
informatiu atès que hi consta que s’ofereixen 30 places i en realitat són 40. La
vicedegana es compromet a esmenar l’errada.

3.

Acreditació del centre

Es recorda que el curs passat es va acordar presentar-nos a l’acreditació de centres i que
aquest curs s’ha de treballar en aquest sentit, especialment des de les coordinacions. Es
presenta quin és el mapa de processos que té la UAB i es recorda que molts dels que té
el centre són encara els processos marc de a universitat i que es vol vetllar pera què tots
els processos ja tinguin un disseny propi.

Es recorda que la primer reunió de la Comissió de Qualitat tindrà lloc el proper dimarts
22 d’octubre a les 13 hores i s’informa que una de les primeres decisions que prendrà
aquest curs té a veure amb la modificació del mapa de processos actuals, que és el
mateix que el de la UAB, per adaptar-lo a la política i necessitats del centre.
4.

Aprovació, si s'escau, de canvis en les memòries ANECA (sol·licituds rebudes:
MURE i MSEC)
Es presenten i s’aproven canvis en tres de les titulacions:
▪ Recerca en Educació
▪ S’actualitzen les titulacions d’accés.
▪ Es simplifiquen i redueixen els complements de formació.
▪ S’intercanvien de semestre els mòduls de l’especialitat de llengua per
complir amb el calendari del Màster Erasmus Mundus. També s’afegeix
l’anglès com a llengua de treball en l’assignatura de literatura
d’aquesta especialitat.
▪ Biblioteca Escolar
▪ S’afegeix el castellà i l’anglès com a llengua de treball en les dues
assignatures que formen part del programa docent del Màster
Erasmus Mundus.
▪ Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat,
Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
▪ Es divideix el mòdul d’especialitat que ara té 27 crèdits en 2. El mòdul de
didàctica (15 crèdits) i el mòdul de complements de formació (10).
▪ Augment de 2 crèdits en el mòdul de pràctiques
▪ Reducció de 2 crèdits en el bloc de complements de formació.
5. Torn obert de paraules
No hi ha intervencions i es dona la sessió per acabada.

