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JUNTA PERMANENT ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE PSICOLOGIA
Acta núm. 78
28 de maig de 2018
Sessió ordinària celebrada a la sala de Juntes de les Facultats de Lletres i de Psicologia i
presidida per la degana Margarita Martí Nicolovius.
Inici de la sessió: 12.30 hores, en segona convocatòria.
Assistents: Saiko Allende, Maria Álvarez, David Costa, Fernando Guerrero, Joaquim T.
Limonero, Margarita Martí, Marisela Montenegro, Marisol Mora, Josep Nebot, Jordi Obiols,
Marina Ollé, Susana Pallarés, Eva Penelo, Alba Perona, Isabel Portell, Yago Ramis, Jesús Rojas,
Tatiana Rovira, Clara Selva, Begoña Valle.
Excusen la seva absència: Leonor Cantera, Jordi Fernandez, Jose Luis Lalueza, José Blas
Navarro, Nayme Daniela Salas, Sònia Sánchez,
No assisteixen: Jan Arañó, Carla Bautista, Antonio Chaves, Paula Claver, Francisco Corujo, Silvia
Edo, Jaume Martínez Flores, Cristina Messeguer , Laura Parente, Roger Salat, Pablo SánchezCrespo,

Ordre del dia:
1. Aprovació, si escau de l'acta de la Junta Permanent JP 77 (16/04/2018)
2. Informació de l'equip de deganat
3. Aprovació, si escau, de la proposta de criteris generals dels horaris de grau i postgrau per
al curs 2018-19
4. Aprovació, si escau, el document de convocatòria d’ajuts del programa AIDA per al curs
2018-2019
5. Precs i preguntes

1. Aprovació, si escau de l'acta de la Junta Permanent (JP77, 16/04/2018)
Aprovació per assentiment.
2. Informació de l'equip de deganat:
La degana de la facultat la Dra. Margarita Martí, informa dels següents aspectes:
Conferència de degans de Psicologia de les universitats espanyoles (CDPUE) -Lleida, 19 i 20
d'abril de 2018-.
S'està elaborant un llibre electrònic que contindrà documentació relativa a tots els temes que
vagi treballant la conferència i que puguin ser d'interès per a totes les universitats on
s'imparteix el grau en psicologia i que s'anirà actualitzant regularment.
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Procediment de regulació del grau en psicologia. En aquesta conferència es va explicar l'estat
del procediment de regulació del grau en psicologia però de moment no hi ha una resolució
definitiva. La proposta per part de la CDPUE segueix sent la que ja es va pactar en les
conferències anteriors, 90ECTS regulats que donarien lloc a una Menció en Salut.
Aquesta dotació de crèdits es distribuirien de la següent manera:







Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic: 30 ECTs
Psicobiologia: 12 ECTs
Psicologia Bàsica: 12 ECTs
Psicologia Evolutiva i de l'Educació: 12 ECTs
Psicologia Social: 12 ECTs
Metodologia: 12 ECTs

Des de la facultat, es proposarà la creació d’una comissió per a treballar aquest tema.
Des de la CDPUE se seguirà impulsant la psicologia educativa, i s'està treballant en la
subcomissió pel pacte educatiu, però es veu difícil aconseguir una regulació d'aquest àmbit de
la psicologia.
Màster de Psicologia Jurídica i Forense. La majoria d’aquests màsters són propis, però ja hi ha
algunes universitats que en tenen un d'oficial o n’estan en vies de fer la seva transformació. No
està regulat per llei però existeix una llista de pèrits forenses en la que s'inclou els psicòlegs.
Fer un màster oficial i professionalitzador podria ser la solució però ens topem amb el
problema de limitar l'accés a aquest màster només per a psicòlegs. Els màsters oficials no
poden restringir la matrícula només als graduats d'un títol determinat. Des de la conferència
de degans no es vol que s’atorgui un títol de psicòleg a un professional que no sigui psicòleg.
Això implica que s’hauria de proposar un títol diferent o bé prioritzar el perfil de psicologia i als
altres professionals una sèrie de complements. Segurament s’haurà de crear una comissió de
treball per tractar aquesta qüestió.
Canvi de la presidència de la CDPUE. Es va procedir al canvi de la presidència de la CDPUE, sent
la presidenta una professora de la Universitat del País Basc, Ana Vergara. També es va
aprofitar per a fer canvis en la composició de la junta directiva.
La pròxima conferència de degans serà precisament al País Basc.
Dia de les famílies (5 de maig de 2018). El dia de les famílies es va celebrar el dissabte 5 de
maig, i tot va anar molt bé. Al voltant de 120 persones van visitar la Facultat de Psicologia.
Coordinador de projectes estratègics. José Luís Lalueza és nomenat com a coordinador de
projectes estratègics de la facultat, amb la responsabilitat de coordinar els projectes de
transferència de coneixements que és gestiones a través del Servei de Psicologia i Logopèdia.
S'obre un torn de preguntes:
La persona representant del Departament de Clínica i Salut comenta la reclamació de l'àrea de
clínica del disseny del grau demanant els 30 ECTS. Comenta que es creï tan ràpidament com es
pugui una comissió per a abordar aquesta qüestió. La degana respon que és una proposta feta
per la comissió de degans i de moment encara està en fase de tramitació. No s'ha creat una
comissió de treball donat que la conferència de degans encara no s'ha posicionat però es
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podria proposar la creació d'aquest equip de treball per anar avançant feina. Amb tot, la
composició de la comissió s'hauria d'aprovar en les pròximes JP. La degana proposa que estaria
bé que s'incrementés l'obligatorietat de les pràctiques externes.

3. Aprovació, si escau, de la proposta de criteris generals dels horaris de grau i postgrau per
al curs 2018-19.
La vicedegana d’Afers Acadèmics i de Qualitat informa dels aspectes més destacats del
document “CRITERIS D’ELABORACIÓ D’HORARIS DE GRAUS CURS 2018‐19” que es presenta:
S’estableix que als graus hi hagi 10 minuts entre classe i classe, però per fer-ho s’ha de regular,
cal que tot el professorat i l’alumnat segueixi aquesta norma: arribar puntual i acabar 10
minuts abans, per tal de fer amb més fluïdesa els canvis de professorat, i/o d’aula, i deixar a
l’alumnat temps de pausa entre classes.
Psicologia
A primer i segon curs es fa la rotació d’horaris de les sessions de teoria, per tal que no sempre
siguin les mateixes assignatures les que tinguin horaris extrems.
A l’assignatura de Pràctiques Integrades, les pràctiques passen a ser de tipologia
d’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP), amb grups docents més petits. Aquest increment
de grups de docència ha fet que s’hagin de reestructurar els horaris de 3er, ja que cal posar
sessions en divendres. S’ha pogut, malgrat tot, seguir acumulant la docència de 3er en 4 dies.
Logopèdia
S’han fet algunes modificacions relacionades amb el fet que la implementació del nou grau ja
es troba força normalitzada, que han permès la ubicació de més grups de pràctiques en horari
de matí.
El Pràcticum I, ocuparà la franja de dimarts (3r Curs), garantint d’aquesta manera que no hi
hagi coincidències de les pràctiques a centres amb altres assignatures del mateix curs.
S’obre un torn de Precs i preguntes
Una representant de l’alumnat comenta que des de l’estudiantat es demanava que hi hagués
un descans de mitja hora a mig matí, però que atès que no sembla possible, entenen que la
mesura de regular les pauses pot ajudar.
Un representant del professorat demana que la franja estigui visible en els horaris per a
facilitar la seva implementació. Aquest mateix professor indica que el grup 2 de tercer té com a
dia lliure el dimarts, aquest fet fa que, com que la franja extralectiva de dilluns fa que hi hagi
poques classes, aquest horari pot afavorir l’absència de l’alumnat, i demana que el dia lliure no
sigui el dimarts sinó el dilluns per tal d’afavorir l’assistència.
La vicedegana d’afers acadèmics i de qualitat docent comenta que en aquests moments no es
pot fer aquest canvi, a causa de la manca d’aules. La degana respon dient que s’estan buscant
fórmules per a aconseguir més espais per a poder fer un horari més coherent. Actualment no
hi ha recursos econòmics per a crear nous espais, però s’està intentant parlar amb l’equip de
rectorat.
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Una estudiant comenta que s’han produït canvis en l’assignatura de Pràcticum amb poca
antelació fet que ha ocasionat alguns problemes d’assistència a l’alumnat. La vicedegana
d’Afers Acadèmics i de Qualitat indica que s’està parlant amb la coordinació de l’assignatura
per tal d’intentar organitzar les taules dels professionals al més aviat possible. La Coordinadora
d'Estudis de Grau en Psicologia li respon dient que s’està mirant de poder estructurar de forma
diferent els tallers per tal de facilitar l’assistència dels estudiants i tenir ja des de l’inici els
horaris dels professionals tancats. Aquesta mateixa estudiant comenta que sembla que el
professorat es planifiquin les classes com volen. La degana li respon que aquesta informació no
és certa i que li sembla molt inadequada.
Una altra professora comenta que aquesta assignatura és molt complexa i que les taules i
tallers encara més, donat que s’han de quadrar agendes amb diferents professionals que
venen desinteressadament. S’ha de buscar un encaix per tal de poder tenir amb antelació les
taules programades.
Una professora comenta si aquesta franja de 10’ també es pot aplicar als exàmens. La
coordinadora d'Estudis de Grau en Psicologia respon dient que les pastilles d’exàmens són
d’1:30h, i que el problema radica quan l’examen és de 2 hores. Si es vol fer l’examen de 2
hores, s’ha de comunicar prèviament a la coordinadora per tal de poder programar-ho.
Una estudiant comenta que no es programin exàmens a les 8:30h. La vicedegana d’Afers
Acadèmics informa que en principi s’intenta que cap examen comenci a les 8:30 i que els
primers del matí siguin a les 9h. Només en casos excepcionals, d’acumulació de proves en un
mateix dia, es programa a les 8.30h.
Es procedeix a la votació de l’aprovació de la proposta de criteris generals dels horaris de grau i
postgrau per al curs 2018-19 a petició de l’alumnat. El resultat de la votació és:
17 vots SÍ
4 abstencions
0 vots en contra
S’aprova la proposta per majoria.
4. Aprovació, si escau, el document de convocatòria d'ajut del programa AIDA per al curs
2018-2019
S’ha demanat una nova ajuda del programa AIDA, per a impartir docència en anglès. Aquesta
metodologia ajuda al professorat a tenir uns majors coneixements en aquesta llengua així com
habilitats i eines docents per a impartir la docència en anglès.
Un representant del professorat comenta si l’equip de deganat té alguna proposta de
motivació docent per a incentivar la docència en anglès. La degana comenta que no, que es
reconeix 1,25 ECTS per crèdit impartit en anglès. Des del rectorat no hi ha recursos extres per
al professorat implicat.
La Vicedegana d’Afers Acadèmics i Qualitat docent comenta que aquestes assignatures
s’haurien de potenciar posant-les en un horari privilegiat, de matí, i que cal començar la
implementació quan hi hagi una massa crítica suficient d’assignatures.
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Una estudiant comenta que si, quan s’implementi l’assignatura, es farà també en català o
només en anglès. S’aclareix que en totes les assignatures hi haurà només un grup en anglès, i
que la resta seguirà igual, i que cal programar-ho de manera que la tria no sigui obligada.
Es proposa la votació de la nova proposta d’ajuda del programa AIDA
19 Sí
2 abstencions
0 en contra
Aprovació per majoria
5. Precs i preguntes
Una representant del professorat comenta en relació a la problemàtica de les aules, que fa
temps que s'havia comentat eliminar la diferència entre el matí i la tarda. La vicedegana
d'Afers Acadèmics i de Qualitat comenta que aquest aspecte ha quedat supeditat al de les
classes en anglès.
La degana comenta que la distribució horària depèn de l'espai i del professorat, hi ha grups de
tarda que no s'omplen i s'han d'anul·lar. Segons l'equip de govern de la UAB és sobre
programa, sobretot a 4art.
Una professora comenta que si val la pena o no tornar a obrir el debat. Ja que hi ha una cultura
estudiantil que pensa que no val la pena venir a la tarda. Votaria per obrir el debat sobre les
classes de la tarda. La degana comenta que els estudiants reclamem el grup de tarda però
després no venen i els grups s'han de tancar.
Una estudiant comenta que la majoria de feines que troben els estudiants és a la tarda, i per
això es neguen a què hi hagi classes a la tarda. Hi ha estudiants que sí que podrien anar al matí
i a la tarda, però això donaria lloc a què només els privilegiats podrien estudiar. La degana
indica que els grups de tarda estarien ben rebuts si hi ha un quòrum suficient per a omplir els
grups.
Aquesta mateixa estudiant comenta que el dia de les famílies es van retirar cartells sobre
aspectes diversos de protesta de l'alumnat i manifesten el seu desacord. També comenta que
si es pot acabar abans del 24 de juny. La degana comenta que es van fer pintades a les parets,
en relació a aquest desacord, sense haver parlat prèviament amb el deganat, que no és el
responsable de la retirada. El Vicedegà d'Economia, Infraestructura i Serveis comenta que
s'han fet comentaris negatius sobre l'equip de deganat respecte a la retirada de cartells, quan
l'equip de deganat no va demanar que es retirés cap cartell o pintada. En aquest sentit,
l'administrador de centre comenta que la neteja es fa de forma regular, i que els operaris que
van fer la neteja no tenien cap informació al respecte i van netejar-ho tot.
Respecte al calendari acadèmic, la vicedegana d'Afers Acadèmics i de Qualitat indica que per
calendari UAB el període lectiu comença la segona setmana de setembre. En aquest sentit, la
coordinadora d'Estudis de Grau en Psicologia i la vicedegana d'Afers Acadèmics i Qualitat
docent indiquen que la selectivitat (les proves de les PAU) ocupa les aules durant una setmana
i condiciona el calendari d'avaluacions del 2n semestre, que s'estén més enllà del 24 de juny,
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pel model de distribució d'avaluacions i recuperacions que es va implementant des del curs
passat a proposta de la comissió acadèmica, com a resultat d'una demanda de l'alumnat.

La degana demana que l'alumnat que ha difós mentides per les xarxes socials en relació al
tema de la retirada de cartells es retractin públicament i demanin disculpes a l'equip de
deganat.
Sense cap més intervenció, la Degana aixeca la sessió a les 14:10h.
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