ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAT EXTRAORDINÀRIA
DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
2 d’octubre de 2018
Assistents: Armengol, Carme; Arnau, Laura; Barrera, Jaume; Bertran, Marta; Blanco, Asun;
Bosco, Alejandra; Campà, Àngels; Casals, Albert; Cros, Anna; Deulofeu, Jordi; Dooly,
Melinda; Duran, David; Durbán, I.; Escobar, Cristina; Espinet, Mariona; Estrada, Joan; Flecha,
Ainoha; Gairín, Joaquín; García, Albert; Garriga, Cecili; Gassull, Cecília; Gorgorió, Núria; Ion,
Georgeta; Jurado, Pedro; Laborda, Cristina; Lega, Andrea; Marbà, Anna; Margallo, Anna Ma.;
Márquez, Conxita; Martínez, L.; Mas, Òscar; Masats, Dolors; Merino, Rafa; Morodo, A.; Navío,
Antoni; Oller, Montserrat; Peire, Tomàs; Prat, Maria; Ribas, Teresa; Rifà, Montserrat; Roca,
Enric; Rufat, Ma. Antònia; Ruiz, Carme; Sabanés, Assumpta; Santisteban, Antoni; Sena,
Carmen; Tejada, José; Tomàs, Marina; Tomàs, Pilar; Troiano, Helena; Úcar, Xavier; Vílchez,
Ana Celia.
Excusats: Comelles, Salvador; Fontich, X.; Junyent, Mercè; Martínez, Màrius; Pineda, Pilar.
Absents: Álvarez, Isabel; Aranda, Maria; Baeta, Berta; Balasch, Marina; Cabrera, Albert;
Caravaca, Alejandro; Carreras, Laia; García, M.Carmen; García, Maribel; Gavaldà, Claudia;
Gimeno, Xavier; Gutiérrez, Raúl; Jordán, José Antonio; López, Iris; Megías, Rosa Ma.; Moya,
Cristina; Oleart, Estel; Pérez, Salvador; Pizà, Carme; Planas, Núria; Pujol, Clara; Romeu,
Oriol; Ruiz,, Laia; Sanahuja, Josep Ma.; Sánchez, Sílvia; Vidal, Alba; Vidal, Aina.
Convidats: Emma Romaní i Biel Mosoll

La Junta de Facultat ordinària es constitueix en segona convocatòria i s’inicia a les 13:12h,
a les aules 51-52 (edifici G5).
S’aprova que dos representants dels estudiants, Biel Mosoll i Emma Romaní, assisteixin
com a convidats.
1.- Elecció del degà de la Facultat

L’únic candidat presentat, el Dr. Joaquín Gairín, exposa el seu programa i recalca que
s'ha fet també a partir dels suggeriments i propostes rebudes durant la campanya
electoral. Així mateix, planteja que continua obert a noves propostes i idees, però
mantenint, si surt escollit, les línies mestres que es presenten.
Una vegada presentat el programa (veure annex), la professora Núria Gorgorió
pregunta per quan està previst tenir aire condicionat a les aules de màster del G5 i
alguns despatxos d'aquest mateix edifici. També vol saber quin compromís té la
Facultat per seguir trobant recursos pel Programa de Millora Lingüística.
El candidat respon que assumeix la qüestió de l'aire condicionat que s'exposa i, sobre
el Programa de Millora Lingüística, té el compromís d'anar a buscar recursos si no
vénen del programa MIF (pendent de renovar-se)
El professor Enric Roca agraeix que hi hagi aquesta candidatura que es comprometi
per la Facultat. A més a més, sobre la vinculació amb la societat li faltaria concretar
millor si es vincula amb el país i demana un àmbit de compromís més explícit amb
actes com els de l'1 d'octubre, en què van estar al centre del conflicte les escoles i
també en altres moments. El candidat agraeix els suports individuals i col·lectius que
ha rebut de cara a renovar el càrrec de degà. En relació al segon tema, recorda que la
Facultat ha donat suport a tots els manifestos sobre l'escola catalana i a actes vinculats

a educació i a les escoles. És possible que hi pogués haver un suport més explícit, però
no es pot dir que no hi ha hagut suport. Per altra banda, comentar que a nivell de UAB
es va decidir que les declaracions institucionals les faria de forma unificada el rectorat.
El representant del PAS, Albert Garcia, voldria saber amb més concreció què implica el
concepte de polivalència de funcions del PAS que s’ha mencionat en exposar el
programa. El candidat exposa que no està desenvolupat encara, però que hi ha
situacions d'administració i serveis que potser caldria replantejar per poder ser més
efectius. En el moment que es plantegi, es compromet a parlar amb els agents
implicats.
El professor Rafa Merino advoca per una sensibilitat social i de posicionament davant
de les desigualtats socials, noves tipologies d'escoles, etc. El candidat respon assumint
aquest repte, i exposa que es van intentant fent passos (Vicedeganat de qualitat i
innovació, possible nou Màster d'Innovació, etc.). I accepta que segurament falta
capacitat per avançar prou ràpidament i amb prou força.
Finalitzades les intervencions, 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 es procedeix a la
votació.
Una vegada realitzada la votació i l'escrutini, els resultats són:
Vots a favor: 42
Vots en blanc: 10
Vots nuls: -

I no havent-hi més qüestions a tractar, la Junta de Facultat finalitza a les 14.05h.

Albert Casals Ibáñez
Secretari de la Facultat
Cerdanyola del Vallès, a 3 d’octubre de 2018

