ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAT EXTRAORDINÀRIA
DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
29 de setembre de 2020
Assi stents: Ll. Albarracín, M.I. Álvarez, A.Andrés, C.Armengol, J.Bach, E.Badillo, M.Bertran,
C.Cabrera, A.Casals, C.Coll, S.Comelles, D.Córdoba, A.Cros, J.M.Cuartero, C.De Miguel,
J.Deulofeu, A. Díaz, M.Dooly, D.Duran, I.Durbán, C.Escobar, M.Espinet, J.Gairín, M.Garcia,
C.Gassull, N.González, G.González, G.Ion, J.A.Jordán, M.Junyent, C.Laborda, E.Labrador,
S.Macià, A.Marbà, M.Mart ínez, L.Martínez, D.Masats, R.M.Megías, C.Mercader, R.Merino,
A.Navío, J.Pàmies, T.Peire, P.Pineda, Maria P rat, M.Rifà, D.Rodríguez, C.Ruiz, M.Sagués,
F.Sala, J.M.Sanahuja, A.Santisteban, A.Tarabini, J. Tejada, P.Tomás, X.Úcar.
Excusats: R.Mart ínez, R.Panyella, M.N.Real,
Absents: R.Benito; C.Gallart, A.Garcia, M.Hernández, I.Lloret, A.Mateo, A.Perales, Marta Prat,
A.Rosell, A.Serrano, N.Simó, I.Sola, H.Soler.
Convidats: S ílvia Blanch

La Junta de Facultat extraordinària es constitueix de forma no presencial, en segona
convocatòria i s’inicia a les 13:06h. Es realitza a través de Teams d’acord amb el la
Instrucció 9/2020 de la UAB en relació a les reunions a distància dels òrgans de
govern. El Secretari recorda als assistents que la sessió serà enregistrada d’acord amb
aquesta normativa i tenint en compte les indicacions enviades en la convocatòria
sobre la protecció de dades personals.
S’aprova que la professora Sílvia Blanch, com a membre de la candidatura de la Dra.
Marta Bertran, assisteixi com a convidada.
1.- Elecció de degà/na de la Facultat
El degà sortint, el Dr. Joaquín Gairín, agraeix a tothom el suport a l’equip durant
aquests cinc anys. També esmenta que al Butlletí de la Facultat hi ha un escrit que fa
balanç de la tasca realitzada durant aquests anys.
L’única candidata a degana, la Dra. Marta Bertran, presenta les persones que formaran
part del seu equip: Sílvia Blanch com a Vicedegana de pràctiques i Secretària de centre,
Georgeta Ion com a Vicedegana d’Estudiants i Mobilitat, Anna Marbà com a Vicedegana
de Qualitat i Innovació, i Lurdes Martínez com a Vicedegana d’Estudis.
A continuació, la candidata exposa les línies marc del seu programa:


El punt de partida de la proposta es basa en la qualitat i prestigi de les notres
titulacions a nivell estatal, l’estabilitat de relacions de la Facultat dins del
Campus, el guany de recursos (diners) i espais dels darrers anys, l’expertesa i
reconeixement que tenim en recerca educativa, i la capacitat d ’innovació en
processos educatius.






Els reptes en el moment actual són sobretot la situació de pandèmia,
aconseguir més estabilitat de la plantilla de PDI i PAS, i ser capaços de situarnos en el context glocal.
Els principal eixos del programa són l’estabilitat del personal, la innovació
basada en la recerca i la simplificació de processos.
Es planteja un pla estratègic que es basi en la participació i que es recolzarà en
el lideratge distribuït, l’empoderament de les persones i el suport de projectes
estratègics.
En base a l’anterior, les principals propostes concretes en relació a la F acultat
se centraran en els següents àmbits:
o Compromís institucional i pertinença comunitària
o Estabilitat, cura, sostenibilitat
o Simplificació de processos
o Lideratge identificatiu de la Facultat
o Cultura avaluativai projectes estratègics
o Espai Campus

Dins d’aquest marc, les altres persones de l’equip que es presenta exposen algunes de
les idees força en relació al vicedeganat que tenen previst agafar:
 Vicedeganat d’Estudis: s’enfoca en impulsar l’actualització del Graus, la creació
de xarxes 360º i treballar pel benestar i la sostenibilitat.
 Vicedeganat de Pràctiques: partint de les fortaleses detectades, es proposa
avançar en que la UAB sigui un referent en aquest àmbit, en potenciar la
innovació i en treballar per la recerca educativa amb els centres i la comunitat.
 Vicedeganat d’Estudiants i Mobilitat: en relació a la internacionalització, es
volen potenciant programes existents fins ara amb poca demanda (SICUE;
mobilitat del PAS) així com seguir treballant en la millora de processos i
l’ampliació de convenis. P el que fa als estudiants, les polítiques incidiran en
buscar una major implicació d’aquest col·lectiu, en l’adequació del reglament
dels estudiants i en ampliar el suport tutorial.
 Vicedeganat de Qualitat i Innovació: parteix de garantir el compliment del
SIGQ, però també de promoure la innovació, les xarxes de treball de
professorat i les possibilitats de nous graus o màsters interfacultatius o
interuniversitaris.
Una vegada presentat el programa (vegeu presentació a l’annex), el Secretari de la
Facultat llegeix els punts de l'article 24 del Reglament de la Facultat que fan referència
a l'elecció de degà i explica el funcionament de la votació: els assistents a aquesta Junta
de Facultat, una vegada acabada la sessió, rebran dues butlletes (a favor de la
candidatura o pel vot en blanc). Abans de les 17h cada membre haurà d’enviar el seu
vot
(només
una
butlleta)
a
la
següent
adreça
de
correu
electrònic: sec.general@uab.cat.
Per tal de considerar els vots com a vàlids s’indica que és necessari:




Enviar una única papereta (a candidatura o vot en blanc) a l’adreça de correu
abans indicada.
Enviar el vot dintre de la franja horària establerta
Enviar el correu des del compte personal institucional amb l'assumpte “Votació
per a l’elecció a degà o degana de la Facultat de Ciències de l’E ducació”.

S’avisa que tot aquell que no enviï cap butlleta se'l computarà com a abstenció. Així
mateix, l'enviament de dues butlletes significa vot nul.

Per establir qui té dret a vot, es passa llista dels assistents, que són 56.
Els resultats de la votació que es van informar des de l’Oficina de Coordinació
Institucional una vegada realitzat l’escrutini són els següents:
Vots a favor: 46
Vots en blanc: 8
Vots nuls: 1
Abstencions: 1
La Junta de Facultat finalitza a les 13.56h.

Albert Casals Ibáñez
Secretari de la Facultat
Cerdanyola del Vallès, a 30 de setembre de 2020

