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Assistents: M. Bertran, À. Campà, A. Casals, S. Comelles, C. De Paz, M. Dooly, D. Duran, I. Durbán, J.,
Estrada, J. Gairín, M. Garcia, C. Garriga, 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, JM Sanahuja, A.
Santisteban, C. Sena, J. Tejada, J. Vañó.
Excusats: A. Flecha, A. Garcia, N. Gorgorió, G. Ion, M. Junyent, C. Ruíz, P.Tomàs.
Absents: B. Cantó, C. Garcia, A. Lega, I. Sola.

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 definitiva, si s’escau, dels criteris per a l'elaboració del Pla
Docent 2019-20
4.- Seguiment del pressupost de la Facultat
5.- Sorteig de la lletra per a la selecció de torns (matriculació)
6.- Torn obert d’intervencions

S’inicia la reunió a les 13:10h.
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
El professor Antoni Santisteban, tot i no demanar cap esmena a l’acta, comenta algunes
qüestions en relació al que s’hi exposa:


Pel que fa al MUFPS, va demanar al seu moment que se li passés la informació, es va
dir que se li passaria i finalment no va ser així.



Sobre l’assignatura “Societat, Ciència i Cultura” també va demanar-se informació i
tampoc s’ha fet. I que llavors se li va dir que se li passaria només la guia docent.
Pensa que com a Junta Permanent que ho aprova sempre s’hauria de tenir tota la
informació.
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La Junta Permanent s’utilitza sobretot per transmetre informacions quan també
hauria de ser un lloc per al debat, especialment en relació amb determinats temes.

El degà diu que en pren nota.
S’aprova l’acta anterior 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:

 S’ha assegurat que no s’aplicarà pel curs 2019-2020 el tema d’haver d’estar donat








d’alta a la Seguretat Social tots els estudiants en pràctiques.
S’ha arribat a un acord en relació a la problemàtica que hi havia amb els PIF
S’ha constituït el MIF-2, tot i que de moment no es té massa informació al respecte
(com funcionarà, pressupost, etc.).
S’ha fet arribar a l’AQU un escrit per part de 44 degans de tot Catalunya en relació a
l’acreditació del professorat universitari. La resposta des de l’AQU ha estat la de no
acceptar les propostes i dir que no es podia modificar. A partir d’aquí es seguirà
treballant-hi per aconseguir resultats.
S’està treballant amb una proposta des de la Generalitat de fer concentració de
pràctiques en uns centres de referència. Sembla que es començaria amb Secundària,
però encara hi ha poca informació i concreció.
Hi va haver una demanda de diners del Departament d’Educació als Consells Socials
per crear centres innovadors. Sembla que la UAB i altres universitats s’hi neguen per
com s’ha fet (anant directament als Consells Social) i pel fet de tenir dèficit.

2.2 En l’àmbit de la UAB, les informacions són:

 Es va haver d’actuar en relació a la demanda de la Junta Electoral de retirar llaços i






altres símbols visibles exteriorment durant la campanya electoral.
S’ha fet una queixa oficial pel dèficit que té la UAB, cosa que ha sortit també als
mitjans de comunicació.
El passat 6 de juny es van tancar els actes del 50è aniversari de la UAB.
Es va fallar el Premi d’Excel·lència Docent, que va recaure en la professora Sònia
Parella. Des de la Facultat, aprofitant la inauguració del curs vinent, es vol fer un
reconeixement a les persones candidates presentades des de la Facultat.
S’està treballant en reorganitzar el reconeixement dels càrrecs.
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2.3 En l’àmbit de la Facultat, des del punt de vista acadèmic:
 S’està fent l’auditoria de compliment docent del segon semestre. Encara no tenim els
resultats.
 Des del deganat s’han fet informes de docència de cara als trams docents, dos dels
quals han estat negatius.
 Des de la Generalitat s’ha establert una moratòria pel que fa als programes
d’educació; amb tot, gràcies a la pressió de la UB i UAB, s’ha aconseguit que es facin
algunes excepcions. Això fa que dels 3 màsters oficials que presentàvem hagi quedat
aturat el de Mediació.
 De cara a les proves del Nivell 2 de català, s’ha aconseguit solucionar el com pagar les
proves, encara que de moment no la part de formació que hi anava associada.
 Hi ha reunions específiques de millora docent pendents que s’abordaran de cara a
l’inici del curs vinent: índex de satisfacció dels estudiants, nivell d’exigència del
professorat i el Màster d’innovació, entre d’altres.

2.4 En l’àmbit de la Facultat, però des del punt de vista institucional, es destaca:

 Ara al juny s’actualitzarà el programa d’activitats que es realitzen a la Facultat.
 S’està treballant en proposar algun Honoris Causa des del nostre centre.
 Ja s’han assignat les ajudes de la convocatòria de projectes d’innovació docent









d’aquest 2019.
Es produí una incidència al mòdul II el 7 de maig passat. Es va tirar una traca i això va
obligar a aturar classes i a fer sortir a tothom. Això es vol denunciar i emprendre
mesures al respecte
A nivell d’infraestructures, s’han iniciat les obres al mòdul III, hi ha nou mobiliari a
espais comuns, i l’aula 73 amb material de matemàtiques estarà operatiu ben aviat.
L’equip de deganat va demanar al Dept. d’Educació la recuperació dels espais cedits a
l’Escola Bellaterra. És una mesura en la línia d’acabar tenint prou espais per recuperar
la sala d’actes. S’ha parlat també amb la direcció de l’escola i amb l’Ajuntament de
Cerdanyola. Ja hi ha un acord per fer el traspàs dels espais superiors pel proper any, i
en 3 anys també de la part inferior (quan ja tindran un mòdul nou per substituir
aquests espais). La voluntat és no perjudicar a l’escola, més enllà d’afavorir la Facultat.
S’ha constituït la comissió de l’hort de la Facultat. Se li assignarà una quantitat
econòmica.
L’Escola d’Estiu del Vallès es segueix fent a la Facultat, amb el compromís que es
compti amb professorat de la Facultat i es faci descompte pels nostres estudiants.
El Consell Escolar de Catalunya farà una Jornada sobre el temps escolar el 16 de
novembre a la nostra Facultat.
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La vicedegana Anna Marbà també informa que s’ha treballats amb els professors Josep M.
Sanahuja i Sílvia Blanch per fer una formació sobre escola inclusiva. Serien 3 sessions, la
primera al juliol. Es demana que cada unitat asseguri que algú es formi.
Per la seva banda, la vicedegana Marta Bertran explica que s’ha treballat amb la traducció al
castellà i a l’anglès de les parts del web que interessen als estudiants de mobilitat. Aviat
aquesta part del web estarà operativa.
La mateixa vicedegana també explica que la Facultat serà una de les primeres a la que tocarà
revisar el PAT.
El vicedegà Albert Casals explica que s’està treballant en diversos fronts de millora de les
pràctiques: el nou aplicatiu propi, la gestió de l’aplicatiu de la Generalitat i la signatura digital
de convenis.
La vicedegana Dolors Masats convida a participar de la festa de final de curs que aquest any
s’organitza a la Facultat.

En el torn d’intervencions, la professora Conxita Márquez explica que sobre el problema de
Física i Química / Biologia i Geologia en el MUFPS encara no està del tot clar que tot continuï
com fins ara. El degà confirma que tot està pendent de la CEPOA, però hi ha acords entre els
vicerectors per preservar aquesta distribució. Per tant, oficiosament es dóna per segur.
Igualment, pel tema de les especialitats semipresencials o intensives, s’assegura que
s’aplacen.
La professora Lurdes Martínez s’interessa per saber a on es pensa que es podria fer la nova
sala d’actes. El degà explica que seria a on antigament hi havia la sala d’actes.
El professor Joan Estrada, en relació a la revisió de càrrecs, advoca que es tingui en compte
la feina que fan caps d’unitat o coordinadors de pràctiques.
El professor Salvador Comelles felicita a la Facultat per haver aconseguit recursos per fer les
proves de Competència Lingüística i pregunta si a través del MIF-2 es podrien trobar els que
falten per la formació. El degà explica amb més detall com ha anat el procés, amb
Normalització Lingüística i dins de la UAB. Sobre el MIF-2, el tema que no està establert és
quin pressupost se li assigna i si una part anirà com a retorn a les Facultats. A partir d’aquí, si
arriben recursos, es portarà a debat a la Junta Permanent.
El professor David Duran vol tenir més informació sobre el Màster d’innovació: quins
departaments hi estan implicats i el paper de la UOC. El degà repassa breument el procés
que s’ha seguit i com la UOC tenia interès en col·laborar, però que com a UAB només
contemplem que puguin participar en la versió en castellà i/o anglès d’aquest Màster. De
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moment, però, encara no està dissenyat ni el pla d’estudis ni les assignacions a
departaments o unitats.

El professor Antoni Santisteban explica que en una reunió entre deganat i caps de
departament es va parlar sobre càrrecs, d’acord amb la normativa actual. Explica que abans
hi havia un 60% fix per càrrecs obligatoris i el 40% variable en relació a altres temes. Sobre
aquest tema, el degà es compromet a enviar un document a coordinadors i caps de
departament sobre la distribució de càrrecs una vegada estigui decidit com es farà.

3.- Presentació i aprovació definitiva, si s’escau, dels criteris per a l'elaboració del Pla
Docent 2019-20
La vicedegana Anna Marbà presenta el document i explica que s’aprova malgrat que encara
hi ha aspectes com les especialitats del MUFPS que no estan aprovades definitivament.
El professor Antoni Santisteban explica que des de la unitat de CCSS es vol oferir una
assignatura sobre pensament crític en lloc de la de ciutadania que s’oferia. La vicedegana diu
que s’està en revisió, que cal tenir en compte els “equilibris” entre unitats i departaments, i
sobretot les afectacions a la ràtio.
S’aprova per assentiment.

4.- Seguiment del pressupost de la Facultat
El degà actualitza la informació en relació al tema dels Projectes d’innovació 2018: ja es van
tancar i s’han entregat les memòries finals. En alguns casos no es va fer la despesa prevista
per raons diverses. Per la convocatòria de 2019 s’han pogut subvencionar –almenys
parcialment– tots els projectes presentats, menys un que era d’investigació. La idea és que al
setembre es faci una presentació del què han aportat els projectes d’innovació.
L’administradora, per la seva banda, explica en quin punt s’està pel que fa a l’execució del
pressupost. Dins d’una política de contenció donada pel context, el pressupost s’està
executant majoritàriament segons el previst inicialment.
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5.- Sorteig de la lletra per a la selecció de torns (matriculació)
Per establir a partir de quin alumne es començarà a matricular i, per tant, tindrà prioritat en els
torns, es fa el sorteig de la lletra del cognom. Surt la B.

6.-Torn obert d’intervencions
El professor Salvador Comelles recorda que ja fa mesos va comentar que seria interessant
canviar la idea de competència lingüística lligada únicament al català per fer-ho en relació a
les llengües en general. També es lamenta que es va perdre una assignatura destinada als
estudiants d’intercanvi que arribaven, no per raons de matrícula, sinó per altres qüestions
administratives. Vola saber si des del deganat es veuria bé el tornar a promoure aquesta
assignatura o una de similar. En relació al primer tema, el degà ho assumeix i ho veu bé. Pel
que té a veure amb el segon tema, afirma que el problema bàsic és de ràtio i de recursos.
La professora Conxita Márquez es mostra indignada amb la forma de comptar la docència
supervisada (pràcticum, TFGs, etc.), cosa que comporta molts desajustos i problemàtiques.
Això impedeix que quadrin els números en els diversos excels sobre programació i
professorat. El degà diu que traslladarà aquesta inquietud a les reunions a les que assisteix i
insta als directors de departament a elevar les queixes també per les vies que els
corresponen. La vicedegana Anna Marbà també veu que això provoca mols desajustos. El
professor David Duran s’afegeix a la crítica a aquest sistema de funcionament i creu que
davant d’això el rectorat hauria de ser flexible i valorar el que passa.
El professor Cecili Garriga pregunta què cal fer amb els treballs que ja no s’han de guardar,
per tal de fer-ho correctament i no generar problemes. La vicedegana diu que no hi ha cap
sistema especial, però que sí que cal destruir-ho i no llençar-ho directament.
L’administradora explica que es pot contactar amb un servei del rectorat per gestionar la
destrucció de documents.
La vicedegana Anna Marbà, arran del comentari fet a l’inici de la reunió sobre l’assignatura
que es deia “Societat, Ciència i Cultura”, explica que el compromís és compartir en una
reunió els canvis en aquesta assignatura. I reitera el compromís en explicar el que es farà,
però vol fer notar que és excepcional perquè habitualment no es comparteixen en Junta els
canvis en una assignatura. El professor Antoni Santisteban insisteix en el fet que hauria
d’haver-hi un document final del grup de treball que es creà i que sempre és positiu que es
comparteixi la informació. La vicedegana considera que aquest document que demana és el
que hi ha a la memòria de verificació de l’ANECA. La professora Montserrat Rifà explica que
el procés i els resultats sobre aquesta assignatura s’han explicat en diversos fòrums. Així
mateix, posa de manifest la complexitat de la assignatura mencionada.
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La professora Lurdes Martínez demana revisar els lavabos perquè hi ha dificultats per rentarse les mans. Pel que fa a jardineria, aquesta professora es lamenta que el pati interior del G6
i la Plaça de les Oliveres no estiguin al nivell del campus verd que és la UAB. El degà explica
que al G6 hi ha una problemàtica estructural, però que en general davant d’això la qüestió és
d’assumir determinats pressupostos.
El professor Antoni Santisteban explica que en una reunió de directors de departament i
rectorat es va parlar de remodelació de departaments i del seu suport administratiu.
Demana estar al cas perquè aparentment hi podem perdre donat que no es contempla el
model actual que tenim la majoria de departaments de la Facultat. El degà explica que ja es
va parlar amb el vicerector que no s’acceptarà perdre suport administratiu a la Facultat. A
partir d’aquí, opina que caldrà veure com evoluciona i quina proposta concreta realment es
presenta.

I no havent-hi més qüestions, la Junta tanca la sessió a les 14:37h.

