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

La Junta de Facultat ordinària es constitueix en segona convocatòria i s’inicia a les
13:09h, a les aules 51-52 (edifici G5).
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior
No havent-hi esmenes, s’aprova l’acta anterior per assentiment.
2.- Presentació de la memòria d’activitats
El degà presenta la memòria i explica que respon a l’interès de l’equip de deganat
d’informar a la comunitat universitària de la Facultat de les polítiques i actuacions que
li afecten. Per una banda, assumeix la competència de la Junta de Facultat (article 9)
de “Vetllar per l’execució de les polítiques d’actuació de la Facultat”; per l’altra, mostra
la voluntat de l’actual equip de deganat de sotmetre la seva actuació a la supervisió de
la Junta. Indica que per a la seva realització ha tingut en compte la tradició existent,
els compromisos electorals assumits per l’actual equip de deganat i les línies
marcades pel Pla estratègic aprovat per la Junta Permanent el 7 de juliol de 2016.
També actuen com a referents el model formatiu de la Facultat, que combina el
coneixement, la implicació personal i el compromís social, i la importància que en la
formació tenen la comunicació, l’anàlisi crític de la realitat i la presa de decisions
basada en dades.
L'informe no és un balanç del curs 2016-2017, perquè no ha finalitzat, sinó una revisió
de les activitats realitzades i pendents.

A nivell genèric, els fonaments del programa d’actuació es basen en els següents
objectius i principis d’actuació:
Objectius
•
•
•
•

Garantir el funcionament diari de la Facultat
Donar resposta als propers reptes de la Facultat
Enfortir el projecte col·lectiu
Defensar el paper de la Facultat dins la universitat

Principis d’actuació
•
•
•

La gestió com a compromís i responsabilitat col·lectiva
La Facultat com a entitat compromesa interna i externament
La qualitat com a eix vertebrador del nostre servei

Dins d’aquest programa, els aspectes més destacats que remarca el degà 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
Renovació de la Junta de Facultat, la Junta Permanent i les Comissions
delegades
Presència activa en les distintes comissions internes i externes a la Facultat

Des dels diversos vicedegants s’exposen les principals activitats recollides a la
memòria (Vegeu annex 1).

3.- Informacions per part de l’equip deganal
El degà informa de les principals qüestions en relació al sistema universitari en
general, a la UAB i a la Facultat.

Sistema universitari
•

•
•
•

Hi ha un Decret del Ministerio de Educación sobre durada de les titulacions
universitàries que confirma que les titulacions de la nostra Facultat seguiran
essent de 4 anys.
Les darreres informacions indiquen que en 3 anys s'hauria de regularitzar el
PDI i el PAS, podent haver-hi reposició per sobre del 100%.
El Màster de Secundària veurà la ràtio reduïda a 30 alumnes. També s’ha fet
una nova distribució de grups i especialitats per universitats.
S’han creat comissions entre el Departament d’Ensenyament i les Facultats
d’Educació de les universitats catalanes

Universitat Autònoma de Barcelona
•
•
•
•
•
•

•

Hi ha una pugna amb altres Facultats, i sobretot amb Ciències, pel model
econòmic de distribució de recursos.
S’està treballant per anar implementant la e-administració
Desapareix el Campus Virtual com a tal, essent la plataforma Moodle ara el
suport docent únic.
S’ha creat un core d’educació i ocupabilitat que s’està buscant que estigui
ubicat a la Facultat
S'han aprovat nous graus en algunes Facultats
Estem dins el 25è aniversari. Es recorda que s'han demanat aportacions als
diversos estaments en relació al monument commemoratiu, així com també
està obert a aportacions individuals.
S’està en fase de millora del mòdul IV i s’espera que estigui acabat al
setembre.

4.- Torn obert d'intervencions
Albert García pregunta si es pot concretar més aquesta notícia de regularització de les
places del PAS. El degà li contesta que és una informació recent i que s'ha de
concretar.
Alejandro Caravaca fa la petició que la darrera Junta de Facultat no es faci tan tard, i
concretament abans de Sant Joan, perquè molts estudiants estan treballant en casals i
colònies d’estiu i els dificulta poder assistir-hi.
Cristina Escobar pregunta per les conclusions del grup de treball sobre el 71. Se li
respon que es va informar de les mateixes a una Junta Permanent i que la COA té el
mandat d'estudiar les propostes de millora proposades.

I no havent-hi més qüestions a tractar, la Junta de Facultat finalitza a les 14.12h.

Albert Casals Ibáñez
Secretari de la Facultat

Cerdanyola del Vallès, a 30 de juny de 2017

ANNEX 1
Vicedegant d’Estudis
ACTIVITATS REALITZADES

DATA DE REALITZACIÓ

VINCULACIÓ ALS
INSTITUCIONALS

Participació a les Jornades de Decanos de Educación
Españoles

Maig 2017

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

Juny 2017

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

Juny 2017

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

Curs 16-17

Pla estratègic

Curs 16-17

Pla estratègic

Set 16

Pla estratègic

Plans de millora:
-

De la competència lingüísitica

-

TFG/ avaluació

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

PROJECTES

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

Gestions diverses amb el rectorat:
-

Reconeixement al pla docent de
tutoritzacions dels alumnes a l’estranger

-

Millorar el reconeixement del pràcticum

-

Comissió Personal Acadèmic

-

Consell de Govern

-

Claustre

-

Subcomissió model de plantilles

les

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

Set 16

Vicedegant de Pràctiques i Secretaria del Deganat
ACTIVITATS REALITZADES

DATA DE REALITZACIÓ

Trobada centres de pràctiques de Pedagogia i Ed.
Social

9 de novembre de 2016

Trobada centres de pràctiques de GEI i GEP

30 de maig de 2017

Revisió protocols, funcionament i criteris amb les
coordinacions de practiques

gener - març 2017

Participació en grups de treball del Dept.
d’Ensenyament com un dels representants de les
universitats:
•

Comissió sobre la Nova Ordre de
Pràctiques

•

Comissió
pràcticum

•

Subcomissió de preparació de la I
Jornada de Pràctiques

pedagògica

sobre

VINCULACIÓ ALS
INSTITUCIONALS

PROJECTES

Pla Estratègic: fidelització xarxa de
referència

Coordinació entre les diverses
titulacions i millora dels processos

Representació de la Facultat

octubre2016 - juny 2017

25 anys de la Facultat

el
Millora del pràcticum

Impuls Escola Rural:
•

Participació en les Jornades d’Escola
Rural 2017

•

Implicació
amb
el
Grup
Interuniversitari d’Escola Rural (GIER)

•

Constitució Comissió d’Escola Rural a
la Facultat

octubre 2016 - abril 2017

Continuïtat d’un projecte històric
com a Facultat

Renovació Junta de Facultat

octubre - novembre 2016

Reglament de Facultat

Renovació Junta Permanent i Comissions delegades
(COA Graus, COA Màster, Economia i Serveis)

desembre2016 - gener 2017

Reglament de Facultat

DATA DE REALITZACIÓ

VINCULACIÓ ALS
INSTITUCIONALS

Tot l’any

10 professors; Equip 5 p Saxion; 20
persones Stavanger

Rebuda de professionals de centres de pràctiques
estrangers

Octubre i gener

Jornada vinculada a la profess.
Educador social a Amèrica Llatina

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

1er i 2n semestre

Projecte estratègic de la universitat i
la Facultat

Preparació de la participación en un Twin Program

Des d’abril 2017

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

Mobilitat Out estudiants

Tot l’any

Estudis: 91; Pràctiques: 53

Mobilitat IN estudiants

Tot l’any

47 estudiants

Apertura conveni centres pràctiques

Tot l’any

1 a Mèxic

Vicedeganat de Mobilitat i Estudiants

ACTIVITATS REALITZADES

Rebuda de professors o equips
estrangeres o centres estrangers

d’universitats

PROJECTES

Creació del Facebook de Mobilitat

Des de 6 d’Oct. de 2016

132 membres

Creació del Facebook de Facultat

Desde 1 de set. 2016

427 membres

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

Des de setembre 2016

Reunions del CEFE

Tot l’any

7 reunions

Conferències i activitats organitzades per estudiants

Tot l’any

6 CEFE
6 Al menys 6 assemblea

Elaboració
externes

protocol

assetjament

ALTRES ACTUACIONS
cícliques,..

(de

futur

•

8 actes de graduació

•

Benvinguda estudiants

•

Acollida estudiants

•

Acollida estudiants in

en

o

pràctiques

no).

Des d’abril 2017

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

Projecte estratègic de la facultat (i de
la universitat)

Vicedeganat de Qualitat i Innovació
ACTIVITATS REALITZADES

DATA DE REALITZACIÓ

VINCULACIÓ ALS
INSTITUCIONALS

PROJECTES

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

Recolzament
en
el
servei
d’informàtica , en unitats amb
projectes semblants i en el servei
campus d’ocupabilitat

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

Tot el curs

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

Participació de la Facultat al MIF i
dins dels debats que han hagut
sobre innovació i millora educativa

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

30-1-17

Pla Estratègic de la Facultat . Forma
part del programa del 25è aniversari

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

Administració de centre

ACTIVITATS REALITZADES

DATA DE REALITZACIÓ

VINCULACIÓ ALS
INSTITUCIONALS

Millores en la megafonia de l’aula 51-51 i dels Espais
d’Educació Física

Novembre 2016

Pla estratègic

Renovació dels auriculars de les aules d’informàtica

Octubre 2016

Ampliació de l’enllumenat a la Plaça de les oliveres

Juny 2017

Substitució dels vidres de la façana del G6 (Sala de
Graus)

Març 2017

Reforma integral Mòdul IV

Juny 2016 – Setembre 2017

Pla estratègic

Ampliació del sistema de pantalles informatives a
l’edifici GS

Gener 2017

Pla estratègic

PROJECTES

