ANNEX A L’ACTA DE LA COA del 20 de juny de 2020.

RECOMANACIONS DE LA COA PER FACILITAR QUE ELS GRADUATS DEL MSEC PUGUIN
ACCEDIR AL MURE A UN COST RAONABLE

Antecedents:
Es vol facilitar que els graduats del màster de secundària puguin accedir al MURE de manera
“econòmica”:
a) Matricular-se en un segon màster té recàrrec.
b) No tots els estudiants que volen fer recerca, volen fer el doctorat. Poder fer el MURE
és recomanable per garantir que el professorat de secundària té formació en recerca.
c) Si un estudiant del MSEC vol fer el doctorat, pot sol·licitar-ho sense passar pel MURE,
només fent 15 crèdits de complements de formació. Aquest requisit només existeix al
nostre programa de doctorat, als programes de doctorat de la resta d’universitats
catalanes, s’hi accedeix directament.
Procediment:
En resposta a un petició feta a la Junta Permanent, a la COA del 26 de març es crea una comissió
per estudiar com es pot facilitar el pas al MURE dels estudiants del Màster de secundària. La
Comissió està formada pel Jordi Pàmies, la Fina Sala, el Jordi Deulofeu, la Cristina Escobar i la
Rosa Maria Megías. A la COA de 2 de maig la comissió planteja diferents alternatives, de la qual
en surt la següent, que s’accepta en la COA del 20 de juny.
Recomanació:
Es demana que els estudiants del Màster de Secundària cursin 36 crèdits del MURE i la resta els
convalidin. Aquests 36 crèdits s’aconseguirien de la següent manera:
Tots els alumnes cursen obligatòriament 24 crèdits:
Treball de Fi de Màster

15 crèdits

Investigar en Educació II: Metodologies, Instruments i Estratègies de Recollida i Anàlisi
de Dades 9 crèdits
Els 12 crèdits que resten s’aconsegueixen cursant dos mòduls a escollir entre una oferta de 5:
Investigar en Educació I: Epistemologia, Fonamentació i Disseny 6 crèdits
Investigar en Educació III: Eines TIC en el Procés de Recerca 6 crèdits
Primera optativa de l’especialitat 6 crèdits
Segona optativa de l’especialitat 6 crèdits
Tercera optativa de l’especialitat 6 crèdits

