ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAT ORDINÀRIA
DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
23 de novembre de 2017
Assistents: Álvarez, Ibis; Armengol, Carme; Aumatell, Mercè; Barrera, Jaume; Bertran, Marta;
Bosco, Alejandra; Campà, Àngels; Caravaca, Alejandro; Casals, Albert; Colomer, Teresa;
Costa, José Luis; Cros, Anna; Duran, David; Escobar, Cristina; Estrada, Joan; Gairín,
Joaquín; García, M.Carmen; García, Maribel; Godall, Pere; Gorgorió, Núria; Ion, Georgeta;
Laborda, Cristina; Lega, Andrea; López, Iris; Marbà, Anna; Margallo, Anna Ma.; Márquez,
Conxita; Mas, Òscar; Merino, Rafa; Mossoll, Biel; Navío, Antoni; Oleart, Estel; Oller,
Montserrat; Peire, Tomàs; Prat, Maria; Pujol, Clara; Ribas, Teresa; Rifà, Montserrat; Roca,
Enric; Sabanés, Assumpta; Santisteban, Antoni; Tomàs, Marina; Tomàs, Pilar; Troiano,
Helena; Úcar, Xavier; Vidal, Alba; Vidal, Aina;.
Excusats: Álvarez, Isabel; Arnau, Laura; Baeta, Berta; Blanch, Sílvia; Blanco, Asun; Cabrera,
Albert; Comelles, Salvador; Dooly, Melinda; García, Albert; Garriga, Cecili; Gutiérrez, Raúl;
Junyent, Mercè; Jurado, Pedro; Martínez, Màrius; Moya, Cristina; Pérez, Salvador; Pineda,
Pilar; Romaní, Emma Clara; Rufat, Ma. Antònia; Sena, Carmen; Tejada, José;
Absents: Aranda, Maria; Balasch, Marina; Carreras, Laia; Deulofeu, Jordi; Espinet, Mariona;
Flecha, Ainoha; Gassull, Cecília; Gavaldà, Claudia; Gimeno, Xavier; Jordán, José Antonio;
Llobet, Cecília; Masats, Dolors; Megías, Rosa Ma.; Moya, Loida; Parellada, Núria; Pizà,
Carme; Planas, Núria; Romeu, Oriol; Ruiz, Carme; Ruiz, Laia; Sanahuja, Josep Ma.;
Sánchez, Sílvia; Vílchez, Ana Celia.

La Junta de Facultat ordinària es constitueix en segona convocatòria i s’inicia a les
13:14h, a les aules 51-52 (edifici G5).
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova l’acta anterior per unanimitat.
2.- Informe de l'equip de deganat
L’equip deganal presenta l’informe (vegeu les dades concretes a l’Annex 1) i explica
que respon a l’interès de l’equip de deganat de comunicar a tota la Facultat les
polítiques i actuacions que li afecten.
Els aspectes més destacats que remarca el degà que s’han dut a terme el darrer any
són:
•
•
•
•
•

Aprovació del Pla estratègic (07/07/2016) i de la seva programació
(16/12/2016)
Presentació dels estudis al procés d’acreditació
Preparació i desenvolupament del Programa del 25è aniversari
Impuls, amb l’equip rectoral, d’un pla específic per a la Facultat
Presència activa en les distintes comissions internes i externes a la Facultat

També vol remarcar els actes del 25è aniversari i que posa de manifest que a la
Facultat es fan molts activitats. Això ho valora com a positiu ja que mostra la vitalitat
de la Facultat, encara que no sempre s’aprofitin les activitats suficientment.

Des del Vicedeganat d’estudis es subratllen les modificacions a la Memòria ANECA
que s’hna fet per tal de començar a incloure la perspectiva de gènere. En els propers
mesos se seguirà incloent en les guies i la memòria ANECA aquesta perspectiva, però
també elements en relació amb l’assetjament a menors i amb el recent decret d’escola
inclusiva. Per altra banda, esc valoren positivament les Jornades d’acollida del
professorat novell que s’han fet per segon any i s’anuncia que s’està fent el seguiment
tant del reconeixement de les pràctiques a l’estranger com de la problemàtica entorn
del reconeixement de pràctiques en el nou model acadèmic que se’ns proposa.
Des del Vicedeganat de Pràctiques es posa l’accent en les actuacions que s’estan
realitzant d’acord amb les altres universitats catalanes i amb el Departament
d’Ensenyament. De fet, la darrera Jornada sobre Pràctiques que es va fer a la UAB és
una mostra d’aquesta col·laboració. En paral·lel, a nivell de Facultat s’està treballant i
pressionant molt per tal d’aconseguir disposar d’un aplicatiu de pràctiques de cara al
proper curs. Finalment es posa de relleu el treball que s’està fent per tal que la
Facultat continuï estant present dins del Grup Interuniversitari d’Escola Rural (GIER),
en el marc del qual s’impulsen les Jornades d’Escola Rural, entre d’altres.
Pel que fa a Secretaria, es subratlla com a element molt destacat l’impuls de
l’administració electrònica, incloent aspectes fonamentals com la búsqueda de l’ús
habitual de la signatura digital.
Des del Vicedeganat d’estudiants i mobilitat s’explica que s’han realitzat moltes
accions d’internacionalització, des de la presència de 15 estudiants de Finlàndia fins al
curs internacional Empowering Education in European Context que s’ha desenvolupat
entre 4 universitats o el conveni Twin Program amb 3 universitats per prioritzar els
contactes entre aquestes Facultats. A més a més, es segueixen realitzant moltes
pràctiques a l’estranger i també s’intenta dinamitzar les xarxes socials. En canvi, s’ha
deixat de fer el programa Tàndem per manca d’interès dels estudiants de la Facultat.
Des del Vicedeganat de Qualitat i d’Innovació es posa èmfasi en l’èxit d’haver passat
les acreditacions i es subratlla que ja s’està treballant en previsió a les properes. Altres
aspectes en què s’ha treballat són la revisió del PAT; el projecte de Competència
Lingüística; el seguiment de la millora de l’avaluació; l’impuls dels grups de treball
entorn a la millora dels TFG i en relació a l’orientació professional (amb un aplicatiu pel
balanç de competències). I es preveu en els propers mesos donar forma al projecte
de millorar els TFM; revisar i millorar el SIGQ i el PAT o realitzar Jornades de Millora
docent (una sobre el Màster de Secundària i una altra sobre aplicació de treball per
projectes a la nostra Facultat).
Des de l’Administració de la Facultat es remarca la remodelació mòdul IV i la millora
en la il·luminació a la Plaça de les Oliveres. A part, s’ha millorat tant l’equipament
informàtic com el de laboratori; s’han augmentat els punts de recàrrega elèctrica; i s’ha
dotat de més equipament de robòtica. Està pendent de fer aviat el canvi de la porta del
G6 i altres millores acabades d’aprovar per part de la Comissió d’Economia.
En el torn obert d’intervencions, el professor Pere Godall insisteix en la importància del
tema de l’insuficient reconeixement del pràcticum del nou model de dedicació
acadèmica. També recalca que és una problemàtica important pel tema professorat,
però sobretot perquè impedeix la millora del pràcticum. Creu que caldria insistir també
a la Generalitat pel tema de la ràtio. El degà respon a Pere Godall que sí, que cal
insistir en el fet diferencial, tot i que és evident que la universitat tendeix a la
homogeneïtzació.

La professora Maria Prat agraeix l’informe presentat i es mostra sorpresa per la
quantitat de coses que es fan havent-hi el dèficit de personal existent. Suggereix fer
menys coses, però de més qualitat. Insisteix en que es faci realment efectiu el Pla
Especial de la Facultat. Es pregunta si cal dir prou i plantar-se davant de la situació
actual. En el debat, el degà planteja que el que s’està fent és insistir i que es
demanarà una reunió per revisar el Pla Especial per la Facultat.
La professora Cristina Laborda pregunta si hi haurà millores en la puntualitat en
l’obertura del G6 coincidint amb la nova porta automàtica que s’hi instal·larà. Es queixa
que ja fa anys que el professorat d’aquest edifici pateix aquest retard. L’administrador
respon que s’abordarà, més enllà que la nova porta pot aportar alguna facilitat.
El professor Rafa Merino pregunta per la valoració de les I Jornada de Recerca de la
Facultat. També s’interessa per les relacions institucionals; per si, a part del
Departament d’Ensenyament, s’estan teixint relacions amb altres institucions com els
col·legis professionals. El degà contesta a Rafa Merino dient que la valoració de la
Jornada és positiva, tot i que no té encara un informe complet per poder entrar al
detall. Sobre relacions institucionals, informa que a través dels coordinadors dels
Graus de Pedagogia i Educació Social s’està en contacte i es creen convenis amb els
col·legis professionals respectius.
La professora Teresa Colomer pregunta pel mecanisme de valoració dels projectes
ARMIF. Vol saber qui i com prioritzarà aquests dos projectes per part de la Facultat. El
degà explica que quan l’AQU els hagi rebut demanarà una valoració al deganat (que
no serà pública). Es va comentar també que estaria bé primer presentar-ho al deganat
per si hi ha compromisos que l’afecten i poder saber si els assumiria.

3.- Ratificació del comunicat de la Junta Permanent en defensa de l'escola
Catalana
El degà recorda que hi ha hagut diversos comunicats de diverses institucions. En
aquest cas, es porten a ratificació els dos comunicats aprovats en Junta Permanent. El
primer és sobre l’Escola catalana.
Ningú no demana intervenir i es passa directament a la votació i queda ratificat per
unanimitat.
4.- Ratificació del comunicat de la Junta Permanent en relació a la situació a
Catalunya
El segon comunicat es va fer davant de la situació política de Catalunya.
L’estudiant Andrea Lega recorda que el comunicat que es portava a ratificació es va
aprovar el 31 d’octubre, quan encara no s’havien empresonat els consellers i el
vicepresident. I ara caldria incloure’ls, més encara quan alguns d’ells estan vinculats o
han estat vinculats a la UAB. També demana incloure els mestres que s’han portat a
judici pel tractament de l’1-O.
Diversos professors demanen també que es pugui actualitzar d’acord amb les altres
persones empresonades i encausades per aquest procés polític. El professor Enric
Roca creu que, tot i que s’està fent una ratificació, es pot incloure aquesta modificació

donat que la Junta de Facultat és un òrgan que està per sobre de la Junta Permanent,
que és qui va aprovar el comunicat.
S’inicia un debat entre el degà, com a president de la Junta de Facultat, i alguns
professors sobre si s’ha de ratificar tal com es va aprovar en Junta Permanent o si es
pot aprovar un comunicat actualitzat que no suposi grans modificacions ni trair l’esperit
del comunicat original. El degà pren la decisió de portar a votació el comunicat
exactament tal i com es va aprovar el dia 31 d’octubre.
Es vota i s’aprova per unanimitat.

5.- Torn obert d'intervencions
A petició de tots els membres de la Junta, es demana modificar la darrera frase del
comunicat aprovat en el punt 4 per tal que hi digui: “també condemnem els atacs
rebuts al professorat i a les escoles de Catalunya, així com demanem la llibertat de
totes les persones empresonades i encausades per les seves idees polítiques”.

I no havent-hi més qüestions a tractar, la Junta de Facultat finalitza a les 14.48h.

Albert Casals Ibáñez
Secretari de la Facultat

Cerdanyola del Vallès, a 30 de juny de 2017

ANNEX 1
Deganat
(activitats i actuacions generals com a deganat)
Nivell de la Facultat: destaca els 25 anys. Dades-resum:

Nivell del sistema universitari:
•

Participació en la Conferencia de Decanos de Educación de Espanya

•

Participació en el Programa MIF i en el Consell Escolar de Catalunya

•

Comissions Departament d’Ensenyament-Degans/nes

Nivell de la universitat:
•

Representació en Comissions delegades i altres derivades

•

Gestions vinculades amb els Tècnics de Qualitat i del Core d’educació i ocupabilitat

•

Obres: il·luminació Plaça de les oliveres, obres M4 i adequació de l’hort

•

Convenis EXE, Consorci d’Educació de Barcelona i IES Joaquima Pla i Farreras

•

Renovació Web i potenciació de la xarxa Alumni

Vicedeganat d’Estudis

ACTIVITATS REALITZADES

DATA DE REALITZACIÓ

VINCULACIÓ
INSTITUCIONALS

Participació a les Jornades de Decanos de Educación Españoles

Maig 2017

Pla estratègic

Participació a les I Jornades de Degans d’Educació de Catalunya

Juny 2017

Pla estratègic

Creació de la Comissió per l’Atenció als alumnes amb NEE de caire
psicològic

Juny 2017

Pla estratègic

Modificacions de les Memòries ANECA dels plans d’estudis de les
titulacions d’Ed. Social, Pedagogia, MURE, Psicopedagogia, Doble
Titulació Infantil- Primària

Curs 16-17

Pla estratègic

Curs 16-17

Pla estratègic

Plans de millora:
-

De la competència lingüísitica

-

TFG/ avaluació

Jornada d’acollida del professorat novell (coord., equip deganal)

Set 16

Jornada d’acollida dels estudiants (coord., equip deganal)

Set 16

Pla estratègic

ALS

PROJECTES

ACTIVITATS PREVISTES
Gestions diverses amb el rectorat:
- Reconeixement al pla docent de les tutoritzacions dels alumnes
a l’estranger
- Millorar el reconeixement del pràcticum
- Comissió Personal Acadèmic
- Consell de Govern
- Claustre
Subcomissió model de plantilles
Gestions Anuals:
- Coordinació intertitulacions
- TPD
- Reclamacions alumnes
- Coordinació de la doble titulació Infantil – Primària
- MH dels TFG de Infantil, Primària, Primària-A, Ed. Social
- Matrícula

DATA DE
REALITZACIÓ

VINCULACIÓ ALS P. INSTITUCIONALS

Tot el període

Pla estratègics
25 aniversari
Funcions pròpies del equip deganal

Tot el període

Pla estratègics
25 aniversari
Funcions pròpies del equip deganal

Vicedeganat de Pràctiques i Secretaria del Deganat

ACTIVITATS REALITZADES

DATA DE
REALITZACIÓ

VINCULACIÓ ALS PROJECTES
INSTITUCIONALS

Gestions anuals:
• Seguiment del funcionament del pràcticum en les
diverses titulacions
• Búsqueda i fidelització centres. Signatura de convenis.
• Resolució de problemàtiques entorn del pràcticum

Tot el període

Participació en grups de treball del Dept. d’Ensenyament com un dels
representants de les universitats:
• Comissió sobre la Nova Ordre i Conveni Marc de
Pràctiques
• Comissió pedagògica sobre el pràcticum
• Subcomissió de preparació de la I Jornada de
Pràctiques

Tot el període

I Jornada de Pràctiques (Dept. Ensenyament i universitats). UAB

4 de novembre de 2017

25 anys de la Facultat i
Millora del Pràcticum

Impuls Escola Rural:
• Treball Comissió d’Escola Rural a la Facultat
• Preparació i participació en les Jornades d’Escola Rural
2017
• Reunions dins del Grup Interuniversitari d’Escola Rural
(GIER)
• Preparació Jornades d’Escola Rural 2018

Tot el període

Continuïtat d’un projecte històric
de la Facultat

Representació de la Facultat
Millora del pràcticum

ACTIVITATS PREVISTES

DATA DE
REALITZACIÓ

VINCULACIÓ ALS PROJECTES
INSTITUCIONALS

Renovació parcial de la Junta de Facultat (estudiants)

Primavera o tardor 2018

Reglament de Facultat

Pàgina web – millora apartat Pràcticum

Desembre 2017

Millora pàgina web de la Facultat

Trobada centres de pràctiques de Pedagogia i Ed. Social

A determinar

Pla Estratègic

Maig 2018

Pla Estratègic

Curs 2017 – 2018

Pla Estratègic

Tot el període

Continuïtat d’un projecte històric
com a Facultat

Incorporació progressiva a l’administració electrònica (signatura digital)

Tot el període

Vinculat a l’administració electrònica

Gestions per informatitzar i facilitar els processos de pràctiques que
encara són manuals
posada en funcionament de l’aplicació

Tot el període

Vinculat a l’administració electrònica i a la
informatització de processos

Trobada centres de pràctiques de GEI i GEP
Selecció i convenis amb una xarxa d’institucions i centres formadors de
referència
Escola Rural:
•
•
•
•

Implicació en un Workshop Internacional a la UdL
(01/12/18)
Organització i participació en les Jornades d’Escola
Rural 2018
Implicació amb el Grup Interuniversitari d’Escola Rural
(GIER)
Treball de la Comissió d’Escola Rural a la Facultat
(gener-maig)

Vicedeganat de Mobilitat i Estudiants

ACTIVITATS REALITZADES

DATA
REALITZACIÓ

DE

VINCULACIÓ
INSTITUCIONALS

ALS

PROJECTES

Rebuda de professors o equips d’universitats estrangeres o centres
estrangers

Tot l’any

Professors a nivell individual; 15 estudiants
Finlàndia, 16 professores Munich,

Rebuda de professionals de centres de pràctiques estrangers

Gener

Jornada vinculada a la profess. Educador
social a Amèrica Llatina

Preparació i desenvolupament del curs international “Empowering
Education in European Context”

Tot l’any

Projecte estratègic Ftad i UAB. Realització 1º
edició, preparació 2ª.

Preparació de la participación en un Twin Program

Des d’abril 2017

Projecte estratègic de Ftad i UAB, amb la U.
d’Stavanger i la Dublin City Univ.

Mobilitat Out estudiants

Tot l’any

Pràctiques: 91; Estudis: 53

Mobilitat IN estudiants

Tot l’any

47 estudiants

Apertura conveni centres pràctiques

Tot l’any

1 a Mèxic

Inici treball protocols pràctiques estranger

Primavera 2017

Continuïtat projectes de facultat

Dinamització del Facebook de Facultat i Mobilitat

Tot l’any

448 membres i 135 membres

ACTIVITATS REALITZADES

DATA DE
REALITZACIÓ

Programa Tàndem, d’intercanvi lingüístic, a la nostra Facultat

Fins juny 2017

Reunions del CEFE

Tot l’any

7 reunions

Conferències i activitats organitzades per estudiants

Tot l’any

6 CEFE
Al menys 5 assemblea

Elaboració protocol assetjament en pràctiques externes

Des d’abril 2017

Projecte estratègic de la facultat (i de la
universitat)

Millora protocol reconeixement de crèdits estudiants

Des de febrer 2017

Proposta des de gestió acadèmica per a la
millora del reconeixement

ALTRES ACTUACIONS (de futur o no). Les cícliques,..
• 8 actes de graduació
• Benvinguda estudiants
• Acollida estudiants
• Acollida estudiants in

Juny-Juliol
12 de juliol
5,6 i 7 de setembre
2016
8 de febrer i 12 de
setembre

VINCULACIÓ ALS PROJECTES
INSTITUCIONALS

Vicedeganat de Qualitat i Innovació
ACTIVITATS REALITZADES

DATA DE
REALITZACIÓ

VINCULACIÓ ALS PROJECTES
INSTITUCIONALS

Acreditació de les titulacions de grau i màster de la Facultat, últims
treballs de la CAI i visita de la CAE el mes de novembre

Setembre-Novembre
2016

Participació de tots els estaments (
professorat, PAS, estudiants) i ocupadors/es...

Desenvolupament dels processos que faltaven del SIGQ de la Facultat i
revisió d’altres processos per a la seva millora

Octubre de 2016

El SIGQ s’ha d’avaluar cada curs i revisar
algun dels seus processos

Revisió del PAT de cada titulació i elaboració d’un únic PAT per a tota
la Facultat

Setembre 2016

El PAT s’ha de revisar cada curs i introduir les
modificacions oportunes

Informe de seguiment del Màster de Secundària per superar
l’acreditació amb condicions

Febrer de 2017

Elaboració d’un espai en obert al web de la Facultat per poder consultar
els currículums de tot el professorat de graus i màsters

Octubre de 2016

La majoria de dificultats es van superar amb
l’acreditació de la resta de titulacions : Web,
SIGQ, PAT, cv professorat, guies, avaluació,
unificació de criteris, etc.
El professorat té l’obligació de tenir el seu
currículum en l’espai Eina.

Aplicació del projecte per a la millora de l’avaluació a la Facultat i
valoració dels resultats

Tot el curs

El curs 2017-2018 el document s’ha de
considerar vinculant.

Prova de competència lingüística al GEI i GEP

Curs 16-17

Forma part d’un element clau del Pla
Estratègic que és la millora de la competència
comunicativa

ACTIVITATS REALITZADES

DATA DE
REALITZACIÓ

VINCULACIÓ ALS PROJECTES
INSTITUCIONALS

Grup de treball per a la millora de la qualitat dels TFG dels graus de la
Facultat

Març17- Juny17

S’ha presentat i debatut a la COA de graus i a
la Junta Permanent

Constitució de la Comissió d’Orientació Professional i treball sobre un
programa informàtic per al balanç autònom de les competències

Tot el curs

Elaboració d’una web nova de la Facultat i revisió de la seva estructura i
d’alguns dels seus continguts

Tot el curs

Recolzament en el servei d’informàtica , en
unitats amb projectes semblants i en el servei
campus d’ocupabilitat
Participació del servei de comunicació de la
UAB, vicedeganats corresponents, gestió
acadèmica...

Organització de la Jornada del MIF sobre la proposta del model
formatiu 0-18

14-12-16

Primeres Jornades d’Innovació Educativa. Taula Rodona: Treballar per
projectes a l'escola? I a la formació inicial?

30-1-17

Organització de les PAP per als GEI i GEP en la seu de la UAB:
vigilants i correctors/es

17-6-17

Primera vegada que s’apliquen les PAP dins
els projectes sorgits del MIF

Participació en l’organització de l’Escola d’Estiu del Vallès Occidental
que se celebra en la Facultat

3-7 juliol 2017

Forma part del programa del 25è aniversari

Participació de la Facultat al MIF i als debats
que han hagut sobre innovació i millora
educativa
Pla Estratègic de la Facultat . Forma part del
programa del 25è aniversari

ACTIVITATS REALITZADES / PREVISTES

DATA DE
REALITZACIÓ

VINCULACIÓ ALS PROJECTES
INSTITUCIONALS

Aplicació del Projecte per a la millora de l’avaluació a la Facultat

Tot el curs

Pla estratègic

Aplicació del projecte per a la millora dels TFG als graus de la Facultat

Tot el curs

Pla estratègic. El document serà recollit en la
web

Inici del grup de treball sobre els TFM

Segon semestre

Pla estratègic

Revisió i millora d’alguns aspectes del SIGQ i del PAT

Tot el curs

Pla estratègic

Comissió d’Orientació: aplicació de la nova proposta d’autoregulació per
al balanç autònom de les competències personals i professionals:
Col·labora Servei d’Ocupabilitat

Tot el curs

Pla estratègic

Posada en marxa de la web nova de la Facultat

Tot el curs

Projecte institucional i UAB

Celebració d’una jornada sobre el Màster de Secundària

25 de gener 2018

Pla estratègic

Celebració de les Segones Jornades d’Innovació Educativa: El treball
per projectes a la formació inicial

7 de febrer 2018

Activitat dins el Pla Estratègic de la Facultat

Organització de les PAP a la UAB

Juny 2018

Coordinació MIF

