ACTA DE LA COMISSIÓ D’ORDENACIÓ ACADÈMICA DE LES TITULACIONS
DE MÀSTER DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
Data: 20 de desembre de 2018
Hora: 13:30 -15:00
Lloc: Sala de Juntes
Participants: Albert Casals, David Durán, Cristina Escobar, Maribel García, Neus
González, Dolors Masats, Rosa M. Megías, Neus Real, Josep Maria Sanahuja
Excusats: Jaume Barrera, Jordi Deulofeu, Joaquín Gairín, Ana Maria Margallo, Conxita
Márquez, Jordi Pàmies Rovira, Enric Roca, Pepe Tejada.
Absent: Carme Aguado

1.- Presentació i Informacions
Es fa una roda de presentacions dels presents i es decideix que, degut al poc quòrum,
algunes de les qüestions previstes no es podran resoldre en aquesta reunió.
S’informa que s’està treballant per finalitzar l’informe per a l’acreditació del màster de
secundària.
2.- Pluja d'idees de temes a treballar aquest curs (TFM, sessió de clausura, propaganda
programes, etc.)
S’acorda tractar aquest tema en la propera COA quan hi hagi més quòrum.
3.- Calendari de les reunions d'aquest curs
S’acorda tractar aquest tema en la propera COA quan hi hagi més quòrum.
4.- Informació de nous màsters
S’informa que s’estan fent tràmits per tal de sol·licitar que dos màsters propis passin a
ser màsters oficials. Concretament els següents:
• Direcció de Centres per a la Innovació Educativa (Carme Armengol)
• Máster de mediación familiar y en los ámbitos del derecho privado
S’informa que el curs vinent s’ofereix per primer cop el International Master in
Children’s Literature, Media and Culture (CLMC) dins el programa Erasmus Mundus i
coordinat per la Universitat de Glasgow. Des de la UAB, i dins d’aquest nou programa,
s’ofereixen dues assignatures del Màster de Biblioteca (Developing reading programmes
for different contexts i Promoting reading through cultural activities) i una assignatura
del MURE (Research on literary education), les quals probablement s’hauran d’impartir
en anglès. A la UAB els alumnes també faran pràctiques i els seus TFMs. Per a aquesta
docència el Rectorat dona recursos nous al Departament que es farà càrrec d’aquesta
docència (Unitat de Didàctica de la Llengua i la Literatura).
5.- Aprovació d'un curs d'especialització
S’aprova la presentació del Curso de especialización de parentalidad (Carme Armengol)
i es presenta per a la seva aprovació la sisena el diploma de Postgrado en patrones de

aprendizaje & educación de calidad (3367/6) (Reinaldo Martínez). Respecte a aquest
darrer, en la segona ronda, s’observa que cal que el coordinador revisi el pressupost per
tenir en compte la normativa actual respecte al lloguer d’espais.
6.- Procés de Seguiment de les Titulacions
S’informa que s’està treballant amb les persones que coordinen els màsters oficials de
la Facultat per tal d’elaborar l’informe de seguiment de les Titulacions. El document es
presentarà a la Junta Permanent del mes de gener per ser aprovat.
7.- Precs i preguntes
No se’n fan

