MEMÒRIA RAONADA PER A LA MODIFICACIÓ DEL
REGLAMENT DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
Junta de Facultat extraordinària del 7 de maig de 2012

Tal com indica l’article 33.2. de l’actual Reglament de la Facultat de Ciències de
l’Educació (Acord del Consell de Govern de la UAB del 8 de juliol de 2004), per
a modificar el Reglament de la Facultat caldrà realitzar una proposta que ha
d’anar acompanyada d’una memòria raonada, una referència a l’articulat
objecte de reforma i el nou text proposat.
Aquesta memòria exposa les raons per les quals es fa una proposta de
modificació d’alguns aspectes de l’actual Reglament. També s’acompanya del
nou text que es proposa incloure així com el que es pretén suprimir en virtut de
la modificació.
Les principals raons que justifiquen la necessitat d’una modificació de l’actual
Reglament de la Facultat són les següents:
a) Les modificacions en la consideració de la tipologia del professorat que
cal incloure com a integrants del sector A i del sector B del professorat i
que tenen implicacions en la representació dels òrgans de la Facultat.
Així en l’article 7.1 es defineix el sector del professorat, que ha de
representar el 51% dels membres de la Junta, com aquell que tingui
vinculació permanent a la universitat i l’altre sector de professorat serà
considerat el que disposi de contracte amb caràcter temporal.
b) La incorporació de la Comissió d’Ordenació Acadèmica de Màsters com
a nova comissió ordinària derivada de la Junta Permanent (article 29),
donant compliment al text refós de la Normativa acadèmica de la
Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat per l’acord de Consell de
Govern de 2 de març 2011 i modificat per l’Acord de Consell Social de
20 de juny del 2011 i per l’Acord de Consell de Govern de 13 de juliol de
2011, aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el
Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret
861/2010, de 2 de juliol. La incorporació d’aquesta nova comissió ha
possibilitat la reflexió i posterior proposta de supressió de la Comissió
d’Innovació i Recerca contemplada en l’actual reglament (article 29.1.c),
al considerar que les seves funcions són assumides pel conjunt de les
altres comissions de la Junta o d’altres òrgans de la Facultat.
c) La incorporació del Consell d’Estudiants de la Facultat com a òrgan de
representació i participació de l’estudiantat de totes les titulacions
impartides per la Facultat de Ciències de l’Educació (secció quarta;
articles 33 i 34 proposats). Aquesta incorporació recull la llarga tradició
del nostre centre en el foment de les funcions participatives dels
estudiants, tot reconeixent la seva institucionalització per la via d’aquesta
proposta en el Reglament, en el mateix sentit que estant fent altres
centres de la UAB.

Altres elements que es presenten a modificació, al marge d’aquests tres
apartats, tenen a veure en aspectes que pretenen facilitar el desenvolupament
de les activitats de la Facultat en base a l’experiència acumulada en els darrers
anys de vigència de l’actual Reglament:
A l’article 2 es proposa suprimir la referència a una llei concreta d’universitats
que ja no és vigent per una frase genèrica.
En l’article 4.o s’afegeix com a part d’una de les funcions de la Facultat facilitar
la vinculació entre docència i recerca.
En l’article 8.2 s’incorpora la possibilitat de la renovació de vacants a la Junta
de Facultat per altres sectors a més del dels estudiants.
En l’article 13.2. es facilita que els directors dels departaments majoritaris de la
Facultat i dos caps d’unitats puguin ser considerats membres nats de la Junta
Permanent.
L’anterior Comissió d’Ordenació Acadèmica passa a denominar-se Comissió
Acadèmica de Graus a l’incorporar també com a comissió la d’Ordenació
Acadèmica de Màsters (article 29.1).
Es proposa derogar la disposició transitòria 1 per explicar una situació que ja
no és de vigència.

Bellaterra, a 7 de maig de 2012

