ACTA DE LA COMISSIÓ D’ORDENACIÓ ACADÈMICA DE LES TITULACIONS
DE MÀSTER DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
Data: 14 d’octubre de 2019
Hora: tot el dia
Lloc: Votació online
Participants: Cristina Aliagas, Albert Casals, Jordi Deulofeu, Cristina Escobar, Joaquín
Gairín, Neus González, Maribel García, Ana María Margallo, Ibis Marlene, Conxita
Márquez, Dolors Masats, Rosa María Megías, Esther Miquel, Carolina Nieva, Jordi
Pàmies, Neus Real, Fina Sala, Josep Maria Sanahuja, Pepe Tejada.
1.- Informacions diverses

Degut a la situació política la majoria de les persones convocades s’excusen i ja es veu
que no hi haurà quòrum, per aquest motiu, es posposa la reunió prevista per a les 13
del migdia i avui només es fa una votació electrònica.
En aquesta votació hi participen els nous membres de la COA: El Jordi Pàmies substitueix
a l’Enric Roca en representació del Departament de Teories de l’Educació i Pedagogia
Social, la Carolina Nieva representa al Departament de Didàctica de l'Expressió Musical,
Plàstica i Corporal, l’Esther Miquel i la Cristina Escobar representen els
màsters/postgraus propis del centre i la Cristina Aliagas s’incorpora com a coordinadora
del Màster Erasmus Mundus.
2.- Aprovació, si s'escau, de la memòria de l'especialitat de matemàtiques
del màster de secundària.
El

Màster Oficial - Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i

Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes s'ofereix a Catalunya com a
Màster Interuniversitari des del curs 2013-2014 i en ell hi han participat les següents
universitats: UAB (coordinadora), UB, UPF, UPC i UOC. El mes de juny la UPF ens
comunica que decideix abandonar el màster i això ens obliga a tornar a presentar la
memòria de verificació. El mes de juliol, en sessió extraordinària, vam aprovar la fitxa
PIMPEU que es presenta a la RUC i avui ens cal aprovar la memòria. Respecte a la
memòria que tenim vigent per aquest curs, s'ha tret a la UPF i s'han dividit els crèdits
entre les universitats restants, s'ha fet una nova redacció dels resums dels objectius i
dels resultats d'aprenentatge, s'ha actualitzat la informació relacionada amb els espais i
els recursos humans (fins ara les classes s'han fet a la UPF i ara passen a fer-se a la UPC)

i s'ha actualitzat la llista de professorat. Aquests canvis es resumeixen en la següent
diapositiva:

Un cop finalitzada la votació (19 vota a favor) es dona per aprovada la memòria de reverificació d’aquest màster.

