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

ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2.- Informacions per part de l’equip de deganat
3.- Presentació i aprovació parcial dels criteris per a l'elaboració del Pla Docent 20192020
4.- Aprovació de la proposta de candidats al Premi d'Excel·lència Docent 2019 de la UAB
5.- Presentació i aprovació de la liquidació pressupostària de l'any 2018
6.- Presentació i aprovació de la distribució pressupostària de l’any 2019
7.- Aprovació del Pla d'Acció Tutorial (PAT) actualitzat
8.- Debat entorn del respecte i de l'ús adequat de les instal·lacions i dels espais de la
Facultat
9.-Torn obert d’intervencions

S’inicia la reunió a les 13:04h.
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
El professor David Duran comenta que el punt 8 considera que no hi hauria de ser perquè no
es va tractar. També esmenta que la proposta no es va sotmetre a votació però que sembla
que ja s’havia fet i que no estava supeditada a l’aprovació.
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El secretari afirma que el debat sí que hi va ser (punt 8) i prega que si els que consten com a
participants en el debat d’aquest punt pensen que no hi va ser són qui ho haurien de dir.
Finalment es manté l’acta tal i com està.
S’aprova per assentiment.

2.- Informacions per part de l’equip de deganat
2.1 En l’àmbit del sistema universitari
El degà comenta les següents informacions:
- Es ratifica que el decret sobre l’alta a la Seguretat Social dels practicants queda en suspens
almenys fins al curs vinent.
- Ha sortit un decret sobre les universitats: s’estableixen diverses categories d’investigador i
augmenta el límit de contractació per projectes d’investigació de 15000 a 50000€.
- El Saló de l’Ensenyament i el Saló Futura es faran properament i es convida al professorat
a participar-hi.
2.2 En l’àmbit de la UAB
- Es treballa i es presentarà el pla estratègic universitat.
- L’Aliança 4 Universitats començarà a fer cursos conjuntament.
- S’ha entrat en dèficit per deutes que té la Generalitat amb la UAB. Això farà alentir moltes
accions, sobretot inversions.
- Hi ha hagut un canvi al davant de l’Escola de Postgrau. Ara la responsable és la Dra. María
Valdés.
- Es va realitzar una festa de Carnestoltes davant d’Enginyeria amb incidents diversos.
- S’informa del seguiment de les darreres vagues a nivell de campus, que han estat
especialment altes per part dels estudiants i significatives per part del PDI (entre el 23 i el
25%) i menor per part del PAS (al voltant del 18%).
2.3 En l’àmbit de la Facultat
- Ha arribat un document en relació a l’auditoria de compliment docent sobre el qual
s’estan fent al.legacions.
- S’està a punt de fer un canvi en la direccció del màster de Recerca: la Fina Sala assumirà
aquesta tasca.
- En relació al MUFPS es posposa la versió semipresencial fins al curs 20-21.
- El possible futur Màster d’innovació està pendent de l’informe dels professors Digna
Couso i Jordi Pàmies. I està oberta la possibilitat de fer una versió online amb la UOC (en
castellà i anglès, només).
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- Està previst de fer una reunió específica en relació a la millora docent.
- Es recorda que el programa d’activitats formatives que tenen lloc a la Facultat està penjat

-

-

-

al web. Ara s’està actualitzant i és el referent de cara al que surt a les pantalles i pot
vincular-se a un cert finançament, si així es valora.
Es recorda el repte que tenim de cara a que la nostra Facultat proposi algun Honoris Causa
(algú amb prestigi internacional i vinculacions amb la Facultat).
Infraestructures: han sortit a concurs les obres al mòdul III (en la línia del mòdul IV). I
s’han millorat espais com el Laboratori d’Infantil. I està en procés l’espai de materials
d’Infantil de matemàtiques, l’aula 35 i la millora dels espais de passadissos i altres espais
de pas.
La visita externa per l’acreditació de Secundària serà el 25 abril. La vicedegana de Màsters
explica que l’Audiència pública serà el dia 25 de 2/4 de 5 a les 5. També aprofita per
recordar la importància que pels TFM hi hagi directors que siguin doctors.
Es recorda que l’endemà hi ha una activitat interfacultativa sobre educació i Igualtat, i es
convida a tothom a assistir-hi.

3.- Presentació i aprovació parcial dels criteris per a l'elaboració del Pla Docent 2019-2020
Es presenten parcialment els criteris a aprovar (document adjunt). Es proposa com a festiu
(festa de Facultat) el 23 d’abril.
Les principals novetats del document respecte a anys anteriors tenen a veure amb els
horaris de 1r a causa de les modificacions en una assignatura de formació bàsica compartida.
Recorda també que a GEI a 2n ja hi haurà grup de matí.
La vicedegana d’Estudis explica que en breu es farà arribar l’encàrrec docent. També es farà
arribar la proposta d’aulari que caldrà revisar. A partir d’aquí es demanaran els cronogrames
(cap a l’abril).
El professor Antoni Santisteban demana que, com que estan a l’aire els desdoblament de
certes assignatures, es tingui en compte això de cara a no tancar els horaris de forma
definitiva.
La professora Lurdes Martínez també demana que es tinguin en compte el tema dels
desdoblaments que estan a l’aire per tal de no deixar tancats els horaris.
La professora Maribel García també incideix en les problemàtiques sobrevingudes pel canvi
fet a 1r que ho fa tot més rígid; ella parla en relació a l’assignatura de primer de què són
responsables des de Sociologia. Planteja la possibilitat de reconsiderar alguns horaris davant
d’aquest fet.
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L’estudiant Clara Garcia diu que votaran en contra, d’acord amb una posició que vol
representar el que han recollit dels estudiants dels graus, més enllà de l’assemblea. Es
refereix a que estan en contra de l’assistència obligatòria perquè no les permet treballar,
cosa necessària per a moltes de les estudiants que són de classe treballadora. I no els agrada
pensar que calguin més anys per acabar-la. I quan hi ha assignatures anuals amb tants
crèdits suposa problemes pel cost que tenen les segones matrícules.
Tampoc els sembla bé la recuperació d’assignatures al juliol ja que és quan moltes estudiants
treballen més hores.
L’estudiant Cinta De Paz diu que demanen també aplicar més la perspectiva de gènere.
Finalment l’estudiant Júlia Vañó demana que les queixes que reben el professorat es puguin
vehicular.
El degà agraeix els comentaris i les crítiques. I comenta dues coses: el que es fa amb aquest
document no és canviar el pla docent ni assignatures (que venen definides pel que ha
aprovat l’ANECA) sinó operacionalitzar-ho. I el segon, que la UAB és una universitat
presencial. Tot i això és evident que aquesta presencialitat xoca amb determinades
situacions com la de gent que treballa. Respecte al que s’ha demanat de flexibilitat en els
horaris, entén que s’aprova el document sabent que es poden matisar coses com a petits
ajustaments. I proposa que potser dins de la COA es podria fer una comissió per tractar
aquests temes.
La vicedegana Anna Marbà explica que els horaris encara no es publicaran i que, per tant,
s’acabaran d’ajustar abans de publicar-se. També fa notar que sempre es passen els horaris
a COA abans perquè hi hagi marge per fer les modificacions pertinents. I en aquest cas es
van presentar a la COA de gener i fins ara no s’han rebut comentaris sobre problemes amb
altres assignatures de primer.
Sobre el calendari lectiu, ve marcat per la UAB i allà s’estableix quan són els períodes en que
es poden fer classes i avaluacions. Està d’acord amb la idea que cal acabar d’estendre la
perspectiva de gènere. De fet, explica que hi ha una comissió que treballa aquest tema i que
està formada per professorat i estudiants, i que està oberta a qui vulgui.
Sobre canvi a assignatures (d’anuals a semestrals), diu que sempre es poden fer a un any
vista, a proposta de la COA.
La professora Montse Rifà exposa que aquesta idea d’operacionalitzar significa una
subordinació i acceptació de certs models universitaris que ens estan perjudicant. I en algun
moment caldrà veure com ho encarem. I comenta que d’algunes propostes d’estudiants
suposen més precarització de professorat i que caldrà debatre-ho conjuntament.
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La professora Núria Gorgorió es mostra perplexa per l’evolució des d’avaluació contínua fins
a un model de recuperació que ens retorna a la idea de recuperació de setembre sense dirho.
L’estudiant Clara Garcia accepta que cal discutir-ho en una COA, però que encara no han
tingut la possibilitat d’assistir-hi. Creu que es confon presencial amb assistència obligatòria.
Sobre recuperació, entén que més enllà de la setmana marcada per recuperacions, el
professorat té la potestat de fer-ho com vulgui.
La vicedegana Anna Marbà explica que aquest curs vinent sí que s’obliga a fer les
recuperacions en les setmanes marcades. I han eliminat la setmana intersemestral que passa
a ser la de reavaluacions. També explica que les problemàtiques amb la ràtio i els
desdoblament, des del deganat les hem sabut indirectament. Ara s’estan estudiant aquests
problemes amb les ràtios que estan castigant els departaments. I òbviament ens hem
queixat també perquè a pedagogia i educació social s’ha de pujar de 15 a 17.
Acabat el debat, es presenta a aprovació el document amb el següent resultat:
29 vots a favor
4 vots en contra
4 abstencions
D’acord amb els resultats, es dona per aprovat.

4.- Aprovació de la proposta de candidats al Premi d'Excel·lència Docent 2019 de la UAB
El degà explica que és un nou premi de la UAB i que els qui es presentin han d’estar avalats
per la Junta Permanent. Havent demanat als caps de departament propostes i aplicant els
criteris del premis, es proposen com a candidats Patrícia Olmos i Albert Casals.
La professora Núria Gorgorió felicita a les persones proposades. A part, però, es mostra
crítica amb els criteris que s’apliquen. Comenta que, partir d’una certa edat, quan ja tens 6
trams, sovint no es demanen trams docents perquè aporten molt poc. Per tant, significa que
aplicant els criteris, aquesta gent queda exclosa. Tampoc veu clar que el que puntuen els
estudiants permeti parlar d’excel·lència docent. Per tant, posa a debat si aquests haurien de
ser els criteris o caldria fixar-se en altres aspectes. Considera que com a Facultat caldria
aplicar alguns altres criteris per realitzar la selecció interna.
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El professor José Tejada afirma que sempre cal demanar el tram docent d’acord amb el
compromís institucional que hem de tenir. També explica que per seleccionar-ne un de tota
la UAB entén que s’aplicaran altres criteris en relació a parts del currículum.
La professora Montse Rifà incideix de nou en la importància de presentar els trams docents.
També felicita als dos professors seleccionats, que fa notar que són ambdós agregats
interins.
La vicedegana Marta Bertran aclareix que en relació a les valoracions dels estudiants no
podem entrar amb quins criteris voten, però sí que ens hem de preocupar que hi participin
un alt % de l’alumnat.
L’estudiant Clara Garcia contesta que la baixa participació dels estudiants té a veure amb la
sensació que la seva participació no serveix de massa.
El professor Antoni Santisteban pregunta si els candidats es presenten ells o els proposa la
Junta. També vol saber si el mecanisme serà el mateix per a la propera edició. El degà respon
que és una proposta que s’avala des de la Junta i es compromet a fer un protocol intern si hi
ha properes edicions, com així sembla que serà.
La proposta s’aprova per assentiment.
5.- Presentació i aprovació de la liquidació pressupostària de l'any 2018
Es presenta la liquidació del pressupost de 2018 per part de l’administradora. Es destaca que
finalment vam tenir una dotació addicional (18800€). Pel que fa a ingressos també
destaquen els cànon i diners que es van recuperar d’altres centres de cost que van fer que hi
hagués uns ingressos totals de 183000€.
Pel que fa a les desviacions en les despeses, té a veure amb la variació dels ingressos des de
l’aprovació del pressupost fins al final de l’exercici i amb despeses no previstes.
El professor Salvador Comelles aclareix que la desviació en relació al que ens ha facturat el
Servei de Llengües se sabia temps abans i que s’ha desviat pel fet d’haver-hi hagut un major
nombre d’estudiants presentats.
Les estudiants expliquen que s’abstindran perquè els falta coneixement ja que fins ara no
estaven a la comissió d’Economia.
Es posa vota la proposta de liquidació feta per la comissió d’Economia i s’aprova amb el
següent resultat:
30 vots a favor
Cap vot en contra
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4 abstencions
6.- Presentació i aprovació de la distribució pressupostària de l’any 2019
L’administradora explica la proposta aprovada en la darrera comissió d’Economia. Sobre els
ingressos matisa que encara no es té tot (per exemple, falta el 50% de màsters). S’ha fet, a
partir d’aquí, un càlcul estimatiu del que es rebrà durant el 2019.
Sobre la despesa hi ha uns 28000€ ja compromesos en relació al previst i 42000€ en relació a
la distribució que es fa a altres centres de cost. La proposta, en general, s’intenta ajustar al
que es va gastar el curs passat. Es preveu poder disposar de 19000€ i es proposa destinar-ho
a mantenir la convocatòria d’innovació docent, a la millora d’espais comuns i a la inversió
per l’aula 35.
El professor Salvador Comelles pregunta pel tema del Pla de millora lingüística i s’interessa
per saber com el deganat està gestionant la desaparició del finançament associat (Programa
MIF). També planteja si no estaria bé tornar-ho a plantejar a la resta de Facultats d’Educació.
La professora Núria Gorgorió també incideix en el mateix i es planteja si no podríem destinar
part d’aquests 19000€ a això, o si no ens convindria explicar-ho públicament per pressionar i
aconseguir finançament.
El degà afirma que des del deganat es valora aquest Pla com a important i destaca que de
moment es destinaran 18000€ per garantir la prova d’aquest any esperant veure si arriba
finançament des del nou programa MIF. I es mostra compromès a seguir treballant per
buscar com fer-ho sostenible. També sosté que això no ens hauria d’impedir de fer altres
coses d’innovació.
Feta la votació, s’aprova el document presentat amb el següent resultat:
25 vots a favor
Cap vot en contra
6 abstencions

7.- Aprovació del Pla d'Acció Tutorial (PAT) actualitzat
La vicedegana Marta Bertran explica que tenint en compte el nou PAT de la UAB, ara cal
actualitzar el nostre d’acord amb aquell, més encara davant del procés d’acreditació. La cap
de gestió acadèmica, Rosa M. Megías explica que hi ha alguns detalls tècnics que caldria
ajustar.
S’aprova amb el següent resultat:
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27 vots a favor
Cap vot en contra
4 abstencions
8.- Debat entorn del respecte i de l'ús adequat de les instal·lacions i dels espais de la
Facultat
El degà planteja el tema de les pintades a les parets i altres espais de la Facultat, assenyalant
que és un problema persistent. En primer lloc per un tema d’educació i de valorar allò comú.
Però també econòmic, ja que són uns 7000€ a l’any. I afirma que no s’ha de permetre.
L’estudiant Clara Garcia diu que és demagog parlar dels diners per treure les pintades i no
d’altres partides pressupostàries. Discrepa sobre el fet que això estèticament no sigui
adequat. I respecte als cartells denuncia que quan s’han posat, han estat cremats i fets
malbé.
La professora Montserrat Rifà pensa que no cal confondre expressió i brutícia. Creu que cal
arribar a un acord amb els estudiants i obrir una discussió per arribar a un consens com a
Facultat.
La professora Núria Gorgorió denuncia que, a part d’això, el servei de neteja del G5 (primer
pis) no està funcionant.
El degà diu que cal seguir-ne parlant, però que no pot ser una excusa per no fer res. I
demana al vicedeganat d’estudiants i als diversos estaments que s’hi treballi i es vagi
avançant.
L’estudiant Clara Garcia exposa que no hi ha consens a la Junta en contra de les pintades i
que ja hi ha un acord en no fer pintades a on hi ha els maons.
La professora Carme Ruiz creu que cal seguir-ne parlant i que com a col.lectiu hem d’arribar
a consensos respecte a les pintades.
La vicedegana Marta Bertran aclareix que molt sovint no sabem qui fa les pintades. I que els
acords s’han fet en relació a murals i cartells. També que sempre s’ha demanat que no es
pintin parets i es prioritzin les pancartes. Es compromet a parlar-ne i treballar-ho
conjuntament amb els col.lectius implicats.

9.-Torn obert d’intervencions
L’administradora diu que no sabia el tema de la neteja del G5 i que posarà fil a l’agulla en
aquest assumpte.
L’estudiant Andrea Lega recorda que hi va haver l’inici de recollida de signatures el passat 12
de març per un ILP de cara a la rebaixa de les taxes universitàries.
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El professor David Duran no entén que a l’anterior Junta es posés sobre la taula una
proposta de modificació dels pràcticums del GEP, que no es portava a aprovació, però que
després ha resultat que ja estava decidit que es tirava endavant i es van comprometre els
recursos a la TPD. Es lamenta del procés i el resultat i reclama que s’hagués parlat abans
amb els responsables del PII. Així mateix, proposa reconsiderar la posició respecte als canvis
que s’han introduït.
El vicedegà de pràctiques contesta que efectivament no s’ha portat a aprovació perquè de
fet no era necessari. Però que es va discutir a la COA de Graus i a Junta Permanent, previ
acord amb la coordinadora de pràctiques i algun dels responsables del PII. I que el procés de
canvi s’origina arran de reunions tant del curs passat com del present fetes per la comissió
de pràctiques del GEP. Lamenta els errors que s’hagin produït en el procés i està obert a
seguir-ne parlant amb la comissió de pràctiques del GEP i amb els responsables del PII.
La professora Conxita Márquez demana si com a Facultat ens podríem manifestar en relació
a la desvinculació del professorat a través de treball en centres educació.
El professor Santisteban sobre el tema de recursos que s’estan negociant entre
departaments amb el vicerectorat. Veu que cada any ens veiem perjudicats per un tema
(pràctiques, desdoblament d’optatives). I pregunta a on està el Pla Especial i demana que
com a Junta es demani.
El degà explica que per fer una declaració sobre els vinculats o qualsevol altre tema cal que
estigui a l’ordre del dia. Però que hi ha el compromís de treballar-hi i pressionar. Sobre el
tema del pla especial, està d’acord que cal incidir-hi i demana que el professor Santisteban
faci una proposta de text per ser aprovats pels departaments i deganat.
La vicedegana Dolors Masats explica que s’està en procés de tenir una nova gestora de
qualitat.

I no havent-hi més qüestions, la Junta tanca la sessió a les 15:30h.

