ACTA DE LA COMISSIÓ D’ORDENACIÓ ACADÈMICA DE LES TITULACIONS
DE MÀSTER DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
Data: 2 de maig de 2019
Hora: 13:00 -15:00
Lloc: Sala de Juntes
Participants: Albert Casals, Jordi Deulofeu, Cristina Escobar, Neus González, Maribel
García, Ana María Margallo, Ibis Marlene, Conxita Márquez, Dolors Masats, Rosa María
Megías, Fina Salas, Josep Maria Sanahuja.
Excusats: Joaquín Gairín, Neus Real, Enric Roca, Carme Ruiz, Pepe Tejada.
Absent: Carme Aguado
1.- Lectura i Aprovació de l’Acta Anterior
S’acorda que l’acta s’enviarà amb la d’aquesta COA i es demanarà si hi ha canvis. Les
COAs de màster no s’han d’aprovar.
2.- Informacions diverses
Màster de secundària. Ja es va fer la Visita del CAE per l’acreditació. Va anar molt bé i
s’agraeix als presents la seva participació en la sessió oberta.
Escola de Postgrau. S’informa de l’horari d’estiu de l’escola, el qual afecta, sobretot, a la
gestió dels màsters propis.
Màster d’Innovació. Seguim sense tenir resposta de la UOC. No sembla que la proposta
hagi de tirar endavant.
3.- Informació de la comissió de convalidació dels crèdits del Màster de Secundària al
MURE
La Fina i la Cristina informen de la feina que s’ha fet des de la comissió. S’ha descobert
que exigir 15 crèdits obligatoris de metodologia per entrar al doctorat a aquells alumnes
que no provenen d’un màster de recerca és un criteri del nostre doctorat i no és fruit de
cap normativa d’instàncies superiors. Sobre aquest tema la COA no es pronuncia perquè
el programa del doctorat pertany als departaments.
Hi ha alumnes del màster de secundària que no estan interessats en accedir al doctorat,
però sí voldrien tenir coneixements sobre com fer recerca. Per aquests estudiants la
comissió fa diverses propostes de convalidació i, després de discutir-les, se’n accepta
una, la qual s’estudiarà des de l’equip de deganat i amb les coordinadores del màster de
secundària i del MURE abans de portar a la COA una proposta per ser aprovada. De
moment la COA proposa que s’estudiï el següent model de convalidació:
Els estudiants que provenen del màster de secundària poden obtenir el títol de MURE si
cursen 36 crèdits repartits en quatre assignatures. Hi ha dues assignatures obligatòries
(TFM i Mòdul 2 de recerca) i dues assignatures optatives. Per a cada especialitat es
proposen quatre assignatures optatives de les quals els alumnes en trien dues. Les
quatre assignatures corresponen al mòdul 3 de recerca i les 3 optatives d’especialitat.

4.- Programació d'activitats curs 2018-2019
Es recorda a les coordinacions de màster que és molt important que enviïn, al correu
del deganat (dg.c.educacio@uab.cat) el llistat de les activitats que s’organitzen i estan
adreçades a estudiants, professors i membres del PAS fora del màster. Abans del 5 de
juny s’omplirà la graella que acompanyava el recordatori de reunió i s’enviarà al
deganat. Els canvis s’han de marcar en color per fer-los visibles i facilitar la feina de crear
un sol document. Ens cal tenir la informació de totes les activitats d’aquest curs
acadèmic. Uns dies abans de celebrar aquestes activitats caldria enviar la informació a
l’Assumpta o a la Dolors perquè surtin a les pantalles. Mentre es celebren es poden
enviar piulades a la Dolors perquè els retuitegi des del compte de la Facultat. Si s’envien
fotos de les Jornades, també es poden difondre a través de les xarxes.
5.- TFMs
S’informa que s’està estudiant millorar els processos de confecció de TFMs als Graus i
que convindria fer el mateix amb els TFMs. S’acorda fer que aquest sigui un dels temes
d’una de les COA del curs vinent.
La Fina demana si és possible demanar si es pot fer un TFM en format article sense haver
de fer un canvi en la memòria ANECA. La Dolors es compromet a buscar aquesta
informació i presentar-la a la propera COA. Acordem no tancar cap guia fins a tenir
aquesta informació i valorar quins màsters s’acollirien a aquesta proposta. Un segon pas
seria fer una revista digital amb els millors TFM dels diversos màsters. La Dolors informa
que aquesta revista existeix a la unitat de llengua i s’ha de pensar en un format una mica
diferent. La Neus recorda que els TFM que obtenen una Matrícula d’honor es poden
publicar a la DDT. Tractarem aquest tema de nou a la següent COA.
6.- Publicitat dels màsters
S’acorda que els coordinadors dels màsters oficials enviaran a la Dolors un frase
informant del procés de matrícula perquè s’enviï per Twitter. Aquesta informació ha de
servir també per preparar un fulletó que serveixi per fer publicitat dels màsters de la
Facultat. S’ha demanat si caldria fer algun tríptic. El Jordi i el Josep Maria expliquen que
per als seus màsters no és necessari perquè hi ha escreix de matrícula. La Neus recorda
que hi ha molts fulletons de les especialitats del MURE que s’estan fent malbé sense que
ningú els faci servir. S’acorda fer-los visibles a l’espai que hi ha per aquest fi al costat de
la porta que dona accés a la Gestió Acadèmica.
7.- Calendari de reunions i temes a treballar
La propera COA es celebrarà el dia 20 de juny de 2019, de 15 a 16:30 a la Sala de Juntes.
Un punt de l’ordre del dia serà la discussió de com organitzar una sessió de benvinguda
comuna a tots els màsters.
La Fina Sala proposa dedicar una COA al tema de les acreditacions per saber, amb temps,
com cal preparar-les.
8.- Altres
Es dona les gràcies als assistents que s’han quedat fins al final de la sessió i es conclou la COA.

