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ACTA de la JUNTA PERMANENT
18 de novembre de 2020
Assistents: M. Andrés (Gestió); E. Badillo (Cap del Departament de Didàctica Matemàtica i Ciències
Experimentals); M. Bertran (Degana); C. Cabrera (Gestió); A. Casals (Didàctica de l’Expressió Musical);
D. Córdoba (Gestió); A. Díaz (Pedagogia Aplicada); D. Duran (Cap d’unitat de Psicologia Bàsica,
Evolutiva i de l’Educació); I. Durbán (Administradora de Centre); C. Escobar (Cap d’unitat de Didàctica
de la Llengua); J.; Gairín (Pedagogia Aplicada); Maribel Garcia (Sociologia); C. Gassull (Didàctica de
l’Expressió Musical); G. González (Didàctica de les Ciències Socials); N. Gorgorió (Didàctica de les
Matemàtques); G. Ion (Vicedegana d’Estudiants i de Mobilitat); M. Junyent (Didàctica de les
Matemàtiques); A. Marbà (Vicedegana de Qualitat i Innovació); C. Márquez (Didàctica de les Ciències
Experimentals); R. Martínez (Psicologia Evolutiva i de l’Educació); L. Martínez (Vicedegana d’Estudis);
D. Masats (Didàctica de la Llengua); M. Medrano (Gestió); R.M. Megías (Gestora Acadèmica); Emily
Moore (Coordinadora de G.E. Primària); A.Navío (Pedagogia Aplicada); J. Pàmies (Teories de l’Educació
i Pedagogia Social); Jèssica Pérez (Coordinadora del G.E. Infantil ); P. Pineda (Pedagogia Aplicada); D.
Rodríguez (Pedagogia Aplicada); J.M. Sanahuja (Pedagogia Aplicada); A. Santisteban (Cap de
Departament de Didàctica de la Llengua i Ciències Socials); A. Tarabini-Castellani (Cap d’unitat de
Sociologia); J. Tejada (Cap de Departament de Pedagogia Aplicada).
Excusats: M. Rifà (Cap de Departament d’expressió Musical, Plàstica i Corporal)
Absents: R. Benito (Sociologia)
Convidats amb veu, però sense vot:
Professorat: Salvador Comelles (absent; Literatura),
Alumnat: Cora Coll, Maria Grau, Carles Maisonave, Idoia Sola, Mireia Mestre, Cristina
Montoya López.

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Aprovació del document 0 de l’acta anterior
Informacions per part de l’equip de deganat
Aprovació del document 1 d’autoinforme de gestió de la qualitat i educació de la Facultat
Aprovació de les propostes de modificació de les memòries de verificació dels graus, ja
aprovades per la COA (documents 2, 3, 4 i 5) i pendents de revisar per l’OQD.
GEI
a) Es modifiquen els resultats d’aprenentatge de la competència general G03, de
la matèria Societat, família i escola; Processos educatius, aprenentatge i
desenvolupament de la personalitat (0-6 anys); i Dificultats d’aprenentatge i
trastorns del desenvolupament.
b) A l’assignatura 102010 – Llengua estrangera en educació infantil es canvia el
nom de l’assignatura.
c) S’actualitza l’enllaç del Manual del SGIQ del centre.
GEP
a) S’afegeix la possibilitat de realitzar una prova de nivell per accedir a la menció
en llengües estrangeres en cas que en el moment de sol·licitar cursar la menció
no es disposi d’un certificat oficial que acrediti el nivell C1 en llengua anglesa.
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b) Modificació a les competències, on es va fer menció al nivell B2, cal substituirlo pel nivell C1.
c) S’actualitza l’enllaç del Manual del SGIQ del centre.
5. Aprovació del document 6 del Projecte lingüístic proposat per les Facultats d’Educació
6. Aprovació si s’escau, del document 7 dels tribunals de premis extraordinaris, ja aprovats per
la COA.
7. Ratificar les persones proposades als Premis d'Excel·lència Docent
8. Torn obert d’intervencions

S’inicia la reunió a les 13:06h.
La degana dona la benvinguda a les persones que s’incorporen de nou a la Junta Permanent
1. Aprovació del document 0 de l’acta anterior
La degana explica que no s’han rebut esmenes i explica que per aprovar el document
es pot fer per assentiment, per votació a mà alçada o bé per votació electrònica.
Expressa que des del deganat es proposa fer la votació per assentiment si ningú no té
cap objecció. Comenta que en cada document es preguntarà si hi ha objeccions o no.
Torn obert de paraules
L’Antoni Santisteban pregunta si el sistema serà que s’envien els documents i que les
esmenes s’han de fer abans de la Junta. La Degana li respon que sí. Ell expressa que val
la pena comentar-ho, que ell va rebre les instruccions amb la documentació fa dos dies
i pregunta si en aquest termini s’han de fer les rectificacions i si no es poden fer a la
Junta. Demana si li podem aclarir el sistema. La Degana li explica que segons la
normativa es presenten els documents com a mínim 48h abans i es fan les esmenes
abans de la Junta, s’incorporen i es presenta el document amb les esmenes incloses.
La secretària aclareix que el mínim són 24hores. La Secretària li explica que són les
mesures que el rectorat ha pres per poder seguir fent les reunions i prendre acords de
forma virtual. Quan la situació canviï i el rectorat així ho autoritzi, es tornarà a fer de
forma presencial la junta i la discussió dels documents. Expressa que s’ha creat un grup
de Junta Permanent al TEAMS i que s’intentarà poder facilitar la documentació amb
més temps. L’Antoni expressa que és impossible poder fer esmenes en tant poc temps
en documents complexos, però que entén que és difícil en la situació que estem. La
Degana aclareix que la intenció és donar més temps a partir d’ara i aclareix que es volia
enviar una setmana abans, però que estàvem a l’espera d’alguns documents.
El Pepe Tejada exposa que a la normativa de votació virtual exposa que cal votar
nominalment i sinó en línia amb un termini de 24 hores amb un document. La
secretaria expressa que en el document no es posa, però que va fer la consulta al
Gabinet Jurídic i a l’OCI i que ambdós van respondre per correu electrònic que sí que
era possible per facilitar aprovar per assentiment si hi ha acord i ningú demana que es
faci de les altres maneres possibles. La secretària aprofita per explicar que per fer
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esmenes als documents la normativa demana que totes les persones de la Junta
puguin veure les esmentes que fan la resta i que per això s’ha obert el grup de TEAMS
i els diferents fòrums, un per document, per facilitar la visualització d’esmenes de
manera més sostenible que per correu electrònic responent a tothom. El Pepe Tejada
agraeix l’aclariment.
No havent-hi cap esmena, s’aprova per assentiment.
2. Informacions per part de l’equip de deganat
La degana exposa que a la Junta de Facultat no es va poder agrair la confiança depositada a
l’equip perquè els resultats es van saber més tard, per això aprofita la Junta Permanent, per
agrair i dir que com a equip faran el millor que puguin i sàpiguen en aquest període.
La degana informa a la Junta sobre diferents qüestions:
•

Nivell del sistema universitari
➢ Avantprojectes dels estatuts del PDI i de la LOU. Exposa que s’està treballant i
segurament el primer no s’aprovarà fins a l’any vinent. El de la LOU encara no
s’ha fet circular. Tots dos s’hauran de votar al parlament Espanyol, segurament
no serà fins al 2022.
➢ Mesures de reducció de mobilitat per fer front al COVID. Recorda que hi va
haver mesures inicials de 15 dies i el 28 d’octubre va haver un canvi de mesures
per reduir al màxim la presencialitat, autoritzant només les classes que
requerien d’espais específics. Les noves mesures sortiran el 27 de novembre.
Informa que hi ha hagut un descens en programes internacionals. Sembla que
l’increment de matrícules als graus es vincula a que enguany les proves d’accés
hi va haver major nombre d’estudiants que les han superades.

•

Nivell Universitari
➢ Nou rector. Es felicita al professor Màrius Martínez per el nou mandat com a
Vicerector de Relacions Internacionals.
➢ Matrícula de nou accés al grau. En general hi ha hagut un increment de la
matrícula a la UAB i en el cas de la facultat 38 places més, considerat un
increment important, sobretot als graus, però també als Màsters en relació a
altres anys a les mateixes dates.
➢ Aprovat el Màster de Mediació compartit amb la facultat de dret. Falta
l’aprovació de la Generalitat de Catalunya.
Facultat
➢ Canvis en les coordinacions de la Facultat: Emily Moore (coordinació GEP),
Jèssica Pérez (Coordinació GEI) i Maribel Garcia (Coordinació de pràctiques del
GEI). La degana els hi agraeix el compromís als nous càrrecs i als càrrecs que
continuen.
➢ Adaptació a les mesures de reducció de mobilitat de la Generalitat. S’està
elaborant un document per poder tenir un pla d’adaptació de les mesures.

•
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➢

➢

Quan es facin noves indicacions es farà una reunió amb el caps de departament
i d’unitat per poder consensuar les adaptacions.
Adaptacions al model de càrrecs amb mesures retroactives des del gener 2020.
El rectorat ha fet un nou model de càrrecs i la facultat està pendent
d’acceptació de la proposta adaptada a les noves mesures. El model es revisarà
anualment.
Recursos per docència semipresencial o presencial. S’estan prenent mesures
per adaptar algunes aules per poder fer presencialitat remota i habilitant altres
recursos en altres espais

Administració de centre
•

•
•

La Isabel Durbán explica canvis de personal. Exposa que la gestora econòmica l’Esther
Labrador ha canviat de lloc de treball dins de la UAB per anar a serveis centrals a l’àrea
d’Economia on ha guanyat una plaça i agraeix la seva feina i professionalitat. Explica
que la plaça es convocarà però que ara el referent és en Ton Vendrell. Afegeix que s’ha
incorporat una altra persona de suport per tenir complerta la plantilla, el Xavier
Guirado.
La Mari Carmen Garcia ha retornat a la feina desprès de la seva baixa per malaltia. La
persona que la va substituir podrà estar un temps encara donant suport.
Dades COVID a la Facultat.
➢ PDI; 4 casos positius (1 reincorporada).
➢ Estudiants; 6 GEI;14 GEP; GPE 2; GES 8; Màster de Formació del Professorat de
Secundària: 10. També hi ha altres casos on la mesura ha estat confinar-se per
haver tingut contacte estret amb una persona que és positiva en COVID.
➢ PAS: 2 positius i 5 confinades per contacte estret (3 negatives i 2 a l’espera de
resultats del test).
➢ SID. Per causes de confinament del personal, només pot haver atenció personal
a la tarda (Josep Maria Montraveta).
➢ Audiovisuals. El Juan és la única persona que no està confinada.

Vicedeganat de pràctiques
•

•

•

La Vicedegana explica que a partir d’una Taula de contingència pel Pràcticum II
elaborada pel Xavier Fontich i la Núria Gorgorió, s’ha adaptat a la resta de graus de
la Facultat. L’objectiu és preveure i facilitar les accions a considerar segons els
diferents escenaris que es donen o poden succeir durant les pràctiques.
Destaca les majors dificultats majors al grau d’Educació Social i Pedagogia per la
tancada de centres de pràctiques; i a Secundària pel boicot que fan algunes
direccions de centres.
S’ha fet una primera reunió de coordinadors de pràctiques tots els graus i el màster
de Secundària per compartir reptes conjunts des de les diferents titulacions. Han
sorgit idees com: creació i fidelització de Xarxa de centres UAB i incentius pels
centres; Compartir processos d’avaluació entre les coordinacions i eines com les
rúbriques per conèixer i compartir un model UAB.
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S’informa que es continua treballant per poder aconseguir fer la signatura de
convenis de pràctiques digitalitzats.

Secretaria
•

Es presenta el calendari electoral per a la renovació parcial de la Junta de Facultat.
Es fa una crida molt especial a la participació d’alumnes per tal que puguin
participar i tenir veu. Desprès d’aquest procés electoral, a la propera Junta de
Facultat es votaran les candidatures per omplir les vacants a la Junta Permanent.

Vicedeganat d’Intercanvis i Estudiants
•
•

La Vicedegana apunta que s’està fent el seguiment de l’alumnat SICUE i Erasmus IN.
S’informa que s’ha fet una reunió amb els delegats de tots els cursos i graus. Valoren
l’adaptació a la virtualització i com han pogut anar resolent els desajustos que han anat
sorgint. Perceben una millora en l’adaptació a la metodologia virtual i la comunicació
amb el professorat.

Vicedeganat de Qualitat i Innovació
•
•
•

•
•

•

La Vicedegana informa que la valoració de l’informe d’acreditació és positiva, però
calen alguns canvis i incorporar evidències que cal enviar abans de la visita.
S’informa que la visita externa que es preveu a mitjans de gener. Caldrà preparar-la
molt bé i es demana la col·laboració de tothom durant les visites.
S’està treballant per incloure de forma transversal la Justícia Global. S’enviarà un
correu al professorat per trobar professorat interessat en poder incorporar aquest
aspecte a les assignatures.
També es proposa fer una comissió sobre l’ús dels espais docents que no són docents.
Per exemple, els espais exteriors.
S’informa que hi ha pendents dues formacions, una sobre Inclusió i una altra sobre
competència comunicativa. Per aquells interessats es comenta que encara hi ha
possibilitat d’inscriure’s.
La Vicedegana explica un cas nou a la Facultat on una alumna demanava fer una segona
especialitat del Màster de Secundària. Fins ara només havia passat amb alumnes
d’altres universitats. En aquest cas hi havia una part de reconeixement de crèdits i es
podia fer. L’alumna podrà fer una segona especialitat i haurà de fer les assignatures de
la Didàctica específica i complements de formació. Des de la Gestió Acadèmica, la Rosa
María Megías explica que no pot fer els mòduls comuns. Es concreta que actualment
el títol és genèric, però es demana una especialitat per poder fer la docència. La segona
especialitat que cursi, es farà constar al revés del títol.

1a Acta de la Junta Permanent
curs 2020-2021

Torn obert de paraules
La Cristina Escobar exposa que es va inscriure a la formació sobre Inclusió i no ha rebut cap
correu per saber si està apuntada. També expressa un aclariment sobre la diapositiva 9, sobre
les eleccions a la Junta de Facultat, concretament aclarir el significat dels números i barres que
s’han mostrat. A més expressa que rellegint l’acta que s’acaba d’aprovar, en relació al PII es
diu que la resposta que va donar el vicedegà es que no hi ha un sobre excés de treball, que no
hi ha una injustícia. Ella reclama que per igual feina hi hagi un pagament igual; exposa que tots
els pràcticums es paguen a 9 hores i que aquest pràcticum es paguin en aquest moment a 7h.
És una discriminació. L’argument que es recull a l’acta és que no ho és perquè fan menys
tasques. Agraeix l’informe que va demanar l’Albert Casals com a Vicedegà però no veu que hi
hagi menys tasques. Torna a posar sobre la taula una discriminació perquè hi ha un professorat
que els consta menys hores que a la resta de la facultat quan han de fer tot el mateix amb
menys hores de tutories físiques.
En Josep Maria Sanahuja exposa que el Màster de Psicopedagogia té dues especialitats i té
molts alumnes que volen fer l’altra especialitat, una vegada han acabat una. Pregunta sobre
si també es pot aplicar el fet de poder fer dues especialitats com en el Màster de Secundària.
La Neus González exposa que en relació al tema Justícia Social i Global, a la unitat de
Socials fa temps que es treballa i agraeix la iniciativa de crear un grup.
La Secretària respon que exposa que la Unitat de Formació els ha enviat l’excel amb els inscrits
i que en tot cas, des de la Facultat enviaran un correu amb el recordatori de la formació.
D’altra banda, en relació amb la diapositiva 9 explica que el primer número fa referència a les
vacants que hi ha a la Junta de facultat i desprès de la barra, el total de places. Per acabar,
explica que és un tema que la Cristina ja va exposar a la COA i que es va recollir. Explica que ja
té coneixement que s’ha estat recopilant informació per poder saber l’històric per part de
Llengua, Matemàtiques, Psicologia, Antic Vicedegà i Coordinadora de pràctiques. També
s’està coordinant amb el Xavier Fontich, coordinador del PII i que pertany a la Unitat de
Llengua, per poder veure quin és el procediment per poder valorar els dos anys de
funcionament arran del canvi que es va acordar. Exposa que ella no estava a la Junta i que per
tant, no pot entrar a valorar el que s’ha aprovat a l’acta o el que va dir el Videdegà llavors.
Exposa que és un pràcticum on hi intervenen 3 unitats i que les funcions en un pràcticum solen
ser les mateixes, sigui un pràcticum de 6 crèdits o 12 crèdits, altra cosa són les hores de
seminaris. El que s’ha fet és parlar amb totes les parts i reunir-se per analitzar com està anant
i si calen canvis o no i que no hi hagin mals entesos. En tot cas, està en procés.
La Rosa Maria Megías exposa que cal plantejar el com es podria fer i que si pot tenir demanda.
Expressa que s’estudiarà la possibilitat per analitzar-ho. El Josep Maria s’ofereix per contactarla i parlar-ho en una reunió. Es fa una segona Ronda d’intervencions.
La Cristina Escobar comenta que en relació a la distribució nova de càrrecs voldria saber com
queden les subcoordinacions d’especialitat del Màster de Secundària. Demana que es pugui
reconèixer la tasca que suposa.
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La degana respon que cada any els recursos poden variar perquè es calcula segons diferents
aspectes, com el nombre d’estudiants. En el nou model hi ha una reducció de 158 crèdits a
menys de 100 perquè una part els han repartit entre els Departaments. Explica que cal
repensar les funcions i tasques de cada un i com es reconeixen. La degana exposa que aquest
canvi s’ha implementat a la tardor, però en canvi, té efectes retroactius i compta des del gener
2020. Especifica que els coordinadors de Màster només es poden reconèixer el que coordina
a nivell general. La resta són coordinacions de facultat.
3. Aprovació del document 1 d’autoinforme de gestió de la qualitat i educació de la
Facultat
•

L’Anna Marbà, com a Vicedegana, agraeix la feina de la Dolors Massats en
l’elaboració d’aquest autoinforme. Explica que el 29 de setembre es va aprovar per
la comissió d’acreditació de la facultat.

Torn de paraules
El Toni Santiesteban comenta que el document cal revisar-lo perquè hi ha petits errors més
de tipus formal. També expressa que és un document llarg i que caldria més temps per poderho llegir amb calma.
La secretaria informa que la normativa permet enviar la documentació entre 24 i 48 hores,
però que es tractarà d’enviar la documentació amb més antelació.
La Cristina Escobar expressa que esperava que s’explicaria el document i que requeriria d’una
mica més de temps per poder-la entendre.
L’Anna Marbà, com a Vicedegana explica que l’informe es va aprovar el 29 de setembre i cal
aprovar-lo novament. L’Anna explica que és un informe que recull el que s’havia planificat fer
a la facultat i el que realment s’ha fet.
La Degana exposa que cal explicar millor tot el procés del SIG i que serà un encàrrec a apuntar
i pensar en accions per poder-ho donar a conèixer.
•

No havent-hi cap esmena, s’aprova per assentiment. (35 persones)

4. Aprovació de les propostes de modificació de les memòries de verificació dels graus,
ja aprovades per la COA (documents 2, 3, 4 i 5) i pendents de revisar per l’OQD.
La Vicedegana Lurdes Martínez explica les modificacions que s’han demanat des de
dos graus sintetitzats a continuació:
GEI
a) Es modifiquen els resultats d’aprenentatge de la competència general
G03, de la matèria Societat, família i escola; Processos educatius,
aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys); i
Dificultats d’aprenentatge i trastorns del desenvolupament.
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b) A l’assignatura 102010 – Llengua estrangera en educació infantil es
canvia el nom de l’assignatura per: L’ensenyament de l’anglès a
l’Educació Infantil.
c) S’actualitza l’enllaç del Manual del SGIQ del centre.
GEP
d) S’afegeix la possibilitat de realitzar una prova de nivell per accedir a la
menció en llengües estrangeres en cas que en el moment de sol·licitar
cursar la menció no es disposi d’un certificat oficial que acrediti el nivell
C1 en llengua anglesa.
e) Modificació a les competències, on es va fer menció al nivell B2, cal
substituir-lo pel nivell C1.
f) S’actualitza l’enllaç del Manual del SGIQ del centre.
•

No havent-hi cap esmena, s’aprova per assentiment.

5. Aprovació del document 6 del Projecte lingüístic proposat per les Facultats
d’Educació
La Vicedegana Anna Marbà explica que és un document que ha elaborat per la Glòria
Bordons de la Universitat de Barcelona i impulsora d’aquest pla de millora. Es va presentar
al mes de juny i es demanava que s’aprovés en junta a les altres facultats catalanes per
poder-ho enviar al Departament d’Educació. S’informa que el Salvador Comelles és la
persona que ha participat d’aquesta comissió en representació de la facultat.
Torns obert de paraules
La Cristina Escobar expressa que aquesta és la direcció que hem d’anar totes les
universitats i comenta que cal continuar en aquesta línia.
•

No havent-hi cap esmena, s’aprova per assentiment

6. Aprovació si s’escau, del document 7 dels tribunals de premis extraordinaris, ja
aprovats per la COA
•

No havent-hi cap esmena, s’aprova per assentiment

7. Ratificar les persones proposades als Premis d'Excel·lència Docent
La degana explica que cada any la facultat proposa a dues persones als premis de
Excel·lència Docent de la UAB, seguint uns criteris que valoren diferents aspectes com:
les valoracions d’estudiants dels darrers 10 anys, els Trams de docència, etc. Per al
2019 les persones han estat el Dr. José Tejada i la Dra. Lurdes Martínez. La situació de
pandèmia va fer que no s’hagin pogut presentar a la Junta fins ara.
•

No havent-hi cap esmena, s’aprova per assentiment
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Es felicita al Doctor Tejada i la Dra. Martínez per la ratificació del premi.

8. Torn obert d’intervencions
Cristina Escobar pregunta si la documentació quedarà en aquest grup del TEAMS.
La secretària l’informa que sí, que la idea de crear un grup TEAMS és per poder mantenir
tota la informació disponible.

I no havent-hi més qüestions a tractar, aquesta Junta Permanent finalitza a les 14:43h.

