ACTA DE LA COMISSIÓ D’ORDENACIÓ ACADÈMICA DE LES TITULACIONS
DE MÀSTER DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
Data: 20 de juny de 2019
Hora: 13:00 -16:30
Lloc: Sala de Juntes
Participants: Albert Casals, Jordi Deulofeu, Cristina Escobar, Joaquín Gairín, Neus
González, Maribel García, Ana María Margallo, Ibis Marlene, Conxita Márquez, Dolors
Masats, Rosa María Megías, Neus Real, Enric Roca, Josep Maria Sanahuja, Pepe Tejada.
Excusats: Ibis Álvarez, Fina Salas.
1.- Informacions diverses

Visualització dels Màsters: S’informa que la vicedegana ha fet reunions Informatives
sobre els màsters del centre durant la jornada professionalitzadora del Grau. Es
presenta el fulletó informatiu que s’ha preparat, el qual, també s’ha publicat al Web
del centre i als espais de comunicació dels graus.
Membres COA: S’acorda demanar a les coordinacions dels màsters propis vigents que
triïn dos representants per a la CA. En l’actualitat només en ve un perquè l’altra
persona convocada coordinava un estudi que ja no s’ofereix.
Màster de secundària: Ja ens ha arribat la proposta d’especialitats que tindrem el curs
vinent. Ens tocaria tenir la de música, però ens l’han tornada a ajornar. Especialitats:
•
•
•
•
•
•

Geografia i Història (1 grup) . Coordinació Neus González
Física i química (1/2 grup) + Biologia i Geologia (1/2 grup). Coordinació Conxita
Márquez
Anglès (1 grup). Coordinació Emilee Moore
Francès ( 1 grup). Coordinació Dolors Masats
Català i castellà (2 grups). Coordinació Ana María Margallo
Orientació professional (1 grup) Coordinació Josep maria Sanahuja

Màster Estudis del Discurs. S’informa que ja s’han fet les gestions pertinents per tal
que la docència feta en aquest màster compti al pla docent del professorat. S’ha
encarregat a la Fina Sala que el coordini perquè els tres mòduls que oferim formen
part del Màster de Recerca que ella coordina.
Es demana, i s’accepta, afegir un nou punt de l’ordre del dia: Postgrau Cultura de Pau
2.- Aprovació, si s'escau, de les recomanacions de la COA per a la convalidació de
crèdits del MSEC al MURE (veure document adjunt)
Es discuteixen les recomanacions de la comissió i s’acorda incloure 5 mòduls (i no 4) en
l’oferta de 12 crèdits que els alumnes han de cursar.

Es demana que es faci constar que per a l’accés al Doctorat d’Educació tinguin prioritat els
nostres titulats del MURE, però atès que la COA no té potestat sobre el Doctorat, el qual depèn
dels departaments, es demana als departaments que elevin la proposta a la comissió de
doctorat.
El document que es presenta com a annex a aquesta acta ja inclou les modificacions i és el
document que es presentarà a la Junta de Facultat.

3.- Acte comú de benvinguda als nous alumnes de màster
Per qüestions horàries no sembla factible fer un acte comú a tots els màsters, no
obstant, tots els coordinadors que encara no en fan cap es comprometen a fer-ne un a
partir del curs vinent i a convidar a un membre de l’equip de deganat en aquest acte.
4.- Postgrau Cultura de la Pau
S’informa que des de l’escola de Postgrau ens demanen que justifiquem perquè el
coordinador d’aquest màster és un professor associat. S’explica que l’Escola de Cultura
de Pau no disposa en l’actualitat de professorat permanent degut a les jubilacions d’una
part important del personal. Fins ara la sots-direcció de l’Escola de Cultura de Pau l’ha
portada a terme Jordi Urgell, professor associat del Departament de Dret Internacional
Públic i Ciències Històricojurídiques de la UAB i és la persona a qui s’ha proposat
coordinar aquest postgrau. La COA ratifica aquesta proposta.
5.- Torn obert de preguntes
Es demana crear un espai compartit a Nebula o a Drive per compartir la documentació i
les actes. S’estudiarà la proposta per veure quin espai és millor.
En Jordi Deulofeu ens informa que acabava de saber que el curs 2020-2021 la UPF
deixarà de participar en l'especialitat de matemàtiques del màster de secundària. Cal
veure quines implicacions legals té això. La vicedegana es compromet a estudiar-ho.

