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Assistents: M. Bertran, B. Cantó, A. Casals, C. De Paz, M. Dooly, D. Duran, I. Durbán, J. Estrada, A.
Flecha, J. Gairín, C. Garcia, M. Garcia, C. Garriga, G. Ion, M. Junyent, A. Lega, A. Marbà, A.M.
Margallo, R. Martínez, L. Martínez, Ò. Mas, D. Masats, R.M. Megías, A. Navío, E. Roca, C. Ruíz, JM
Sanahuja, A. Santisteban, I.Sola, J. Tejada, P.Tomàs, J. Vañó.
Excusats: À. Campà; S. Comelles, A. Garcia, N. Gorgorió, C. Márquez, M. Martínez, M.Rifà.
Absents: C. Sena.

Abans d’iniciar la sessió, es planteja i s’acorda que assistirà com a convidada la Gestora de
Qualitat, Ana Medina donat que hi ha punts de l’ordre del dia que tenen a veure amb les
seves funcions..

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aprovació de l'acta de la Junta Permanent anterior
Informacions per part de l'equip de deganat
Presentació i aprovació de l’informe de seguiment del centre.
Aprovació dels criteris d’accés per les vies de canvi d’estudis espanyols i estrangers
pel curs 2019-2020.
Aprovació dels candidats a Premi Extraordinari dels Graus i Màsters de Formació del
Professorat de Secundària (curs 2017-2018).
Aprovació i renovació de diversos Màsters de la Facultat.
Presentació i aprovació del sistema per ordenar la proposta de nous màsters i
postgraus, i renovar els existents.
Presentació i aprovació de la proposta de canvis en els pràcticums de Primària.
Torn obert d'intervencions

S’inicia la reunió a les 13:06h.
1. Aprovació de les actes de les Juntes Permanents anteriors
Es presenten a aprovació les actes de la Junta Permanent ordinària anterior, així com de
l’extraordinària.
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En relació a la segona, el professor David Duran fa notar que consta com a excusat i sí que hi
era.
El professor Antoni Santisteban es lamenta del poc que es diu en relació a la qüestió de la
semipresencialitat al MUFPS i a les propostes de nous Màsters Oficials. També indica que
sobre els canvis noms d’assignatures a les memòries de verificació, es va acordar que en
properes Juntes s’aportaria informació en relació als canvis de nom d’assignatures.
S’aproven per assentiment, havent incorporat les modificacions proposades.

2. Informacions per part de l'equip de deganat
2.1 Sistema universitari
• El govern espanyol va aprovar el 28 de desembre un decret llei que estableix que els
estudiants en pràctiques hauran d’estar donats d’alta a la Seguretat Social. S’està en
procés de negociació a través de la CRUE i de moment no entrarà en vigor almenys
fins al curs vinent.
• Es dona continuïtat al programa MIF que ja es va acabar i properament s’aprovarà el
nou programa, tot i que encara no sabem quin pressupost tindrà.
• Es va aprovar la distribució de les especialitats al Màster de Secundària pels propers 3
anys, de la qual des de la Facultat es valora que no incorpora cap de les reclamacions
i demandes que es van fer. En aquest nou pla, destaca que apareix la modalitat
semipresencial a totes les universitats i la modalitat d’intensiu.
• S’està treballant en el nou Estatut del Professorat
2.2 Universitat
• S’ha aprovat en Consell de Govern (05/12/2018) la proposta de pressupost, en què es
busca anar eixugant dèficits i baixar taxes.
2.3 Facultat
• S’han acabat les obres de millora de les teulades dels mòduls II i III. I es preveu que
properament comenci tot el procés per fer la remodelació del mòdul III de cara tenirlo enllestit pel curs vinent.
• Estem en el procés d’acreditació del Màster de Secundària. Ja s’ha entregat
l’autoinforme i estem pendents que a la primavera vinguin a fer la visita.
• S’està treballant en un nou Màster d’Innovació pel professorat. Els professors Digna
Couso i Jordi Pàmies són qui han rebut l’encàrrec de començar a treballar-hi.
• S’està treballant per aconseguir disposar d’un sistema de signatura digital dels
convenis específics de pràctiques.
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Hi ha dues propostes per treballar en els propers mesos: 1) buscar d’exposar o
il·lustrar amb objectes antics la nostra història als passadissos o altres espais comuns;
2) proposar algun possible honoris causa des de la Facultat.

3. Presentació i aprovació de l’informe de seguiment del centre (annex 1)
La vicedegana presenta l’informe de seguiment del centre i explica que en relació al
document enviat només s’han actualitzat unes dades que estaven pendents de conèixer (en
relació a la matrícula).
El degà explica que de vegades es fa difícil fer coincidir les Juntes Permanents amb les
aprovacions que se’ns demanen. S’ha parlat amb la OQD per ajustar-ho al màxim, però
igualment no acaba de quadrar. Per tant, es proposa que els ajustaments tècnics que pugui
demanar l’OQD una vegada aprovada la memòria, una vegada fets ho aprovi l’equip directiu,
per delegació de la Junta Permanent.
S’aprova per unanimitat l’Informe de Seguiment del Centre presentat i delegar en l’equip de
direcció de la Facultat la seva aprovació en cas que es requereixin modificacions tècniques o
menors al respecte.
4. Aprovació dels criteris d’accés per les vies de canvi d’estudis espanyols i estrangers pel
curs 2019-2020 (annex 2)
Es presenten uns criteris d’accés que repliquen el que es porta fent en anys anteriors.
S’aprova per assentiment.

5. Aprovació dels candidats a Premi Extraordinari dels Graus i Màsters de Formació del
Professorat de Secundària (curs 2017-2018) (annex 3)
La vicedegana explica que són les propostes que han fet els tribunals d’acord amb els criteris
establerts. Es recorda que la UAB ha decidit que Premi Extraordinari és a partir de 8 i que,
com a molt, cada tribunal pot establir algun criteri extra.
S’aproven per assentiment.

6. Aprovació i renovació de diversos Màsters de la Facultat (annex 4)
Es presenten a aprovació les tres nous màsters oficials:
•

Màster Oficial Erasmus Mundus en Literatura Infantil, Medios de Comunicación y
Cultura.
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•

Màster oficial en Direcció de Centres per a la Innovación Educativa.

•

Màster oficial en Mediació Familiar i en els àmbits del dret privat.

El professor Antoni Santisteban pregunta, en relació al segon i tercer dels màsters, si el pas
de Màster propi a Màster oficial suposa increment de recursos. El degà respon que no,
d’acord amb la política de la UAB. Únicament que en cas que en algun moment hi hagi
increment de recursos a la universitat, es podria tenir en compte.
El mateix professor també pregunta si l’aprovació d’aquests màsters pot tenir alguna
conseqüència en la resta de màsters. El degà diu que no, que ja es va estudiar i que
únicament es preveu si de cas un efecte positiu en el cas de l’Erasmus Mundus (en el sentit
de reactivar un mòdul del MURE actualment sense prou estudiants).
El professor Òscar Mas pregunta si aquests màsters tenen el vist-i-plau dels departaments
implicats. El degà contesta que ha estat aprovat pels caps de departament.
La cap de Gestió Acadèmica, Rosa M. Megías, també vol remarcar que això es fa a cost zero a
nivell de gestió acadèmica.
La professora Carme Ruiz exposa si realment és viable fer-ho a cost zero. El degà diu que una
vegada els caps de departament ho signen se suposa que s’ha estudiat i que ho és.
La professora Lurdes Martínez pregunta si podria quedar-se com a propi i què passaria si el
professorat no vol acceptar la sobrecàrrega. El degà comenta que aquests màsters a preu de
màster propi no són sostenibles perquè tenen molta competència en altres universitats.
D’aquí que es demanés la rebaixa de preu al Consell Social, que de fet ho va concedir, però
va recomanar que passessin a oficials. Sobre el tema de si el professorat ho ha d’assumir,
com a equip de deganat es veu estratègic i més en un moment en què totes les facultats han
augmentat la seva oferta (a cost zero). Però acaba essent una decisió de cada persona.
Sobre l’Erasmus Mundus, el professor Antoni Santisteban explica que hi ha uns petits
recursos (per pràctiques i TFM) i que la unitat de llengua s’ha compromès a assumir la
docència.
Es voten els tres màsters en conjunt, aprovant-se amb el següent resultat:
•
•
•

24 vots a favors
6 en contra
2 abstencions

També es presenten a aprovació la renovació del:
•

Màster propi en Didàctica de la Llengua Estrangera i de l’Aprenentatge Integrat de
Continguts i Llengua (AICLE)
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Curs d’especialització en coordinació de parentalitat (1,5 crèdits amb ANCOPA)

Ambdues propostes de renovació s’aproven per assentiment.

7. Presentació i aprovació del sistema per ordenar la proposta de nous màsters i
postgraus, i renovar els existents
Es presenta per aprovació un sistema per facilitar la proposta de nous màsters i postgraus, i
renovació dels ja existents, quan els calendaris de Juntes Permanents i COA de Màster
respecte als calendaris d’aprovacions a la UAB així ho exigeixin. En aquest sentit es planteja:
•

Delegar en la COA de Màsters l’aprovació provisional de nous màsters o postgraus,
havent de tenir posteriorment la ratificació de la Junta permanent per ser aprovats
definitivament

•

Delegar en l’equip de direcció del deganat l’aprovació provisional de la renovació de
màsters i postgraus, així com l’aprovació de cursos d’especialització, havent de tenir
posteriorment la ratificació de la COA de Màsters per ser aprovats definitivament

El professor Òscar Mas pregunta si no cal que els nous màsters siguin aprovats en Junta de
Facultat. Se li respon que no, que només en Junta Permanent.
La proposta s’aprova per assentiment.

8. Presentació de la proposta de canvis en els pràcticums de Primària.
El vicedegà de Pràctiques presenta unes propostes treballades en el marc de la comissió de
pràctiques del GEP i també discutides en la darrera COA de Graus, amb la idea de concretarles properament.
Proposta pel PII del GEP
Assegurar que els estudiants de Primària hagin fet almenys una intervenció a les àrees
instrumentals i assegurar que es faci una correcta atenció a la diversitat. Això es concretaria
de la següent forma:
• Distribuir l’alumnat entre el professorat de Didàctica de la Llengua i Didàctica de
les Matemàtiques
• Realitzar un parell de seminaris per a tot l’alumnat per part del professorat de
Psicologia de l’Educació
Propostes pel PIV-PV del GEP
• Assegurar la continuïtat d’un mateix tutor i escola al llarg de tot el curs (PIV-PV)
• Assegurar l’expertesa dels tutors en les àrees d’intervenció establertes
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Assegurar una correcta atenció a la diversitat i a l’alumnat de NEE
Assegurar escola i pràctiques AICLE pel grup 71, però garantint un bon
enfocament didàctic de l’àrea implicada

El professor Joan Estrada incideix en el fet que cal fidelitzar els centres i per tant valora
positivament que es prioritzi la continuïtat entre PIV- PV.
La professora Melinda Dooly ho valora positivament i, a part, incideix en les dificultats de
repartir el temps i el calendari, i creu que també cal anar-ho abordant.
El professor Antoni Santisteban demana com anirà el procés i si es presentarà en una altra
Junta. El vicedegà aclareix que aquestes propostes es concretaran amb números i canvis
concrets, i es parlarà amb els departaments i unitats afectades. La idea és fer canvis sense
voluntat ni que siguin inamovibles ni que calgui respectar sempre exactament la distribució
actual. Finalment, s’explica que es tracta d’unes línies de canvi que el professorat
responsable dels pràcticums implicats haurà d’acabar de definir i concretar.

9. Torn obert d’intervencions
El professor Antoni Santisteban, sobre la problemàtica del Màster de Secundària, demana
que es doni més informació i que es doni una resposta com a Facultat. El degà respon que la
Facultat no té autonomia i que depenem del vicerector corresponent, a qui sempre hem
reclamat tenir representació al CIC quan es parli d’educació, però que no s’ha acceptat. Això
fa que les informacions i decisions ens arribin de forma indirecte i, de vegades, parcial. Amb
tot, es compromet a intensificar la comunicació en aquests temes amb els departaments.
Sobre la resposta, afirma que ja s’ha fet una resposta i que la coordinadora del MUFPS i resta
de coordinadores d’especialitat estan treballant-hi.
El professor Cecili Garriga comparteix la preocupació que ha mostrat el professor
Santisteban. I demana que també es tinguin informades a la unitats.
Els representants dels estudiants expliquen que hi ha hagut una votació sobre l’avaluació
única amb una participació de 1401 estudiants i uns resultats de 1353 vots a favor, 45 en
contra i 3 en blanc. A partir d’això, pregunten pel posicionament de la Facultat. El degà
respon que a la Comissió d’Afers Acadèmics es parlarà. A nivell de Facultat, sorprèn que
després de lluitar tant de temps per una avaluació continuada ara es pretengui una avaluació
única que pot suposar tornar a un tipus d’ensenyament tradicional. A part, el degà lamenta
que el professorat no hagi pogut participar de la consulta, essent part implicada. L’estudiant
Clara Garcia explica que van considerar que primer s’havia de preguntar a l’alumnat.
L’estudiant Bernat Cantó argumenta que hi pot haver avaluació única sense entrar en
contradicció amb la normativa UAB. I no està d’acord amb que avaluació única vulgui dir
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ensenyament tradicional. En aquest sentit, la vicedegana Anna Marbà explica la normativa
UAB i diferencia entre parlar d’avaluació única i de presencialitat.
El professor Òscar Mas demana més detalls sobre el referèndum i si també es demana la no
presencialitat. L’estudiant Clara Garcia afegeix que avaluació única ho entenen com a
avaluació en un únic moment d’avaluació. Perquè també ho veuen lligat a la compatibilitat
amb poder treballar. El degà conclou amb una reflexió al voltant del fet que l’avaluació cal
lligar-la amb com s’ensenya i s’aprèn.
La vicedegana Dolors Masats, en relació als processos de qualitat i acreditació, informa que
pel que fa al SIGQ, s’està a l’espera de les reformulacions que es fan des de la UAB.
Properament, però, sí que es reformularà el PAT.

I no havent-hi més qüestions a tractar, aquesta Junta Permanent finalitza a les 14:20h.

