ACTA DE LA COMISSIÓ D’ORDENACIÓ ACADÈMICA DE LES TITULACIONS
DE MÀSTER DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
Data: 26 de març de 2019
Hora: 13:00 -15:00
Lloc: Sala de Juntes
Participants: Albert Casals, Jordi Deulofeu, Cristina Escobar, Joaquín Gairín, Maribel
García, Ana María Margallo, Ibis Marlene, Conxita Márquez, Dolors Masats, Rosa María
Megías, Jordi Pàmies, Neus Real, Enric Roca, Fina Salas, Josep Maria Sanahuja, Pepe
Tejada.
Excusats: Neus González
Absent: Carme Aguado
1.- Lectura i Aprovació de l’Acta Anterior
Es llegeix el resum de l’acta i s’aprova per consentiment.
2.- Informacions diverses
 Membres COA
S’informa que l’Ibis Marlene substitueix el David Durán i la Fina Salas al Jordi
Pàmies. S’agraeix la feina feta a les persones que marxen i es dona la
benvinguda als nous membres.
 Organització aprovació màsters.
 MÀSTER DE SECUNDÀRIA. Procés d’Acreditació.
file:///C:/Users/2008496/Downloads/ProcesPC3a.pdf
 Canvi de Direcció a l’Escola de Postgrau. (Maria Valdés Gázquez). Petició de
Treballar a l’Estiu.
 MÀSTER D’INNOVACIÓ
 Ronda d’informacions
Màster de Secundària (Especialitats, Temporització, TFMs)
MURE (Especialitats, canvi de coordinació)
Màster de Biblioteca
Màster Psicopedagogia (Graduats Educació Social)
Erasmus Mundus
Altres...

3.- Aprovació, si s'escau, de les modificacions del màster en Suport per a la Inclusió
Educativa i Social i del Màster en Competència Digital Docent
Es resumeix que ambdues propostes són màsters que ja existeixen i tenen tradició. Es
segueixen oferint el mateix nombre de crèdits. Les modificacions tenen a veure amb la
modalitat (canvien de presencial a semi-presencial) i a l’adaptació dels nous mòduls al
nou decret del Departament d’Educació. S’aproven els dos màsters per assentiment.
4.- Màster d'Innovació
S’informa que la UOC encara està estudiant la nostra proposta de crear un màster
d’Innovació plegats, per tant, el tema està aturat. La Comissió que vam crear nosaltres
ja ha fet la seva feina. Cal desencallar les negociacions amb la UOC.
5.- Convalidació dels crèdits del Màster de Secundària al MURE
S’informa que es fa la proposta d’estudiar aquest tema perquè és una bona manera de
captar estudiants per al MURE i una bona sortida per a l’alumnat del màster de
secundària. Es proposa crear una comissió formada per les coordinadores d’ambdós
màsters. L’Ana María Margallo delega en la Cristina Escobar i la Fina Salas i el Jordi
Deulofeu accepten l’encàrrec. Es presenten voluntàriament per estar en aquesta
comissió: Rosa María Megías i Jordi Pàmies.
6.- Possibles Activitats conjuntes
Es demana si interessa fer algun tipus d’acció conjunta per poder donar una imatge de
conjunt o de pertinença a tots els màsters de la Facultat. Es valora la idea positivament
i s’acorda presentar idees a la propera COA.
No es veu factible fer alguna proposta comuna per la gestió dels TFMs més enllà de
tenir el compte el document elaborat durant l’anterior mandat deganal.
Es demana a la vicedegana que es creï algun tipus de document per fer publicitat
conjunta de tots els màsters oficials de la Facultat.
7.- Calendari de reunions
Les dues reunions d’aquest curs es programen pels dies 2 de maig i 20 de juny a les 13
hores.
8.- Altres
No es presenta cap nova qüestió.

