ACTA DE LA COMISSIÓ D’ORDENACIÓ ACADÈMICA DE LES TITULACIONS DE
MÀSTER DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
Data: 8 d’octubre 2020
Hora: 16:00-17:00
Lloc: Teams
Participants: Cristina Aliagas, Ibis Álvarez, Albert Casals, Jordi Deulofeu, Cristina Escobar,
Joaquín Gairín, Neus González, Conxita Márquez, Dolors Masats, Rosa María Megías, Esther
Miquel, Jordi Pàmies, Neus Real, Fina Sala, Josep Maria Sanahuja, Pepe Tejada.
S’excusen: Carme Armengol, Maribel García, Ana María Margallo, Carolina Nieva,
1.- Informacions diverses
▪

▪
▪
▪

▪

Nous membres
Es dona la benvinguda als nous membres: Martina Fitipaldi en substitució de la Neus
Real com a coordinadora del Màster en Biblioteca Escolar i Foment de la Lectura i a la
Carme Armengol, que s’ha excusat, com a coordinadora del nou Màster oficial en
Direcció de Centres per a la Innovació Educativa. S’informa que no s’ha convocat a la
Cristina Escobar com a representant dels màsters propis perquè enguany aquesta
titulació no s’ofereix.
La vicedegana recorda que aquesta serà la seva última COA i que serà substituïda per
l’Anna Marbà, qui en breu prendrà possessió del càrrec vinculat a aquest vicedegnat.
Guies docents
Es felicita a tots els coordinadors per haver aconseguit, per primer cop, tenir totes les
guies de totes les assignatures de tots els màsters publicades al web.
S’informa que la universitat aposta per sistematitzar el procés d’ elecció de
delegat/delegada, Es demana a les coordinacions que informin d’aquest procés als seus
estudiants.
Espai de comunicació
Amb la pandèmia s’ha constatat que és molt difícil que la informació del deganat arribi
de manera als estudiants de màster. Es demana a les coordinacions que es posin d’acord
amb l’Assumpta Sabanés per crear espais de comunicació comuns (entre els estudiants,
les coordinacions i el deganat) semblants als que existeixen a les titulacions de grau.
Inauguracions
Es felicita a les coordinacions perquè enguany l’equip de deganat ha estat convidat a
totes les inauguracions de curs que s’han fet.

2.- Ronda d'informacions breus per part de les coordinacions (matrícula, incidències)
Tots els màsters es poden oferir. Hi ha malestar amb l’ordre de fer que tots siguin presencials
perquè això ha fet que la matrícula hagi estat baixa en aquells estudis que atreien principalment
a alumnes d’altres països. També hi ha hagut controvèrsia amb les optatives del Màster de
Recerca en Educació. La Comissió de Docència d’aquests estudis ha de revisar els criteris que
s’apliquen per a la tria d’optatives.
3.- Ratificació, si escau, de la proposta de transformar el màster de mediació en un màster
propi

Es recorda que la proposta va ser aprovada per la Facultat i pel Consell de Govern de la UAB
fa un any, però que la DGU la va tombar perquè no vol ampliar el mapa de titulacions.
S’acorda tornar a intentar enguany la reconversió d’aquests estudis.
4.- Torn obert de paraules
La vicedegana s’acomiada de la COA atès que no forma part del nou equip de deganat i agraeix
a tots els seus membres el suport que li han donat aquests dos anys. També se li agraeix a ella la
feina.

