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1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2.- Presentació de l’informe anual

3.- Altres informacions per part de l’equip deganal
4.- Torn obert d'intervencions
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2.- Presentació de l’informe anual
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El present informe respon a l’interès de l’equip de deganat d’informar periòdicament a la comunitat
universitària de la Facultat de les polítiques i actuacions que li afecten. Per una banda, assumeix la
competència de la Junta de Facultat (article 9) de “Vetllar per l’execució de les polítiques d’actuació de
la Facultat”; per l’altre, mostra la voluntat de l’actual equip de deganat de sotmetre la seva actuació a
la supervisió de la Junta.
La seva realització ha tingut en compte la nostra tradició, els compromisos electorals assumits per
l’actual equip de deganat i les línies marcades pel Pla estratègic aprovat per la Junta Permanent el 7 de
juliol de 2016.
També actuen com a referents el model formatiu de la Facultat, que combina el coneixement, la
implicació personal i el compromís social, i la importància que en la formació tenen la comunicació,
l’anàlisi crític de la realitat i la presa de decisions basada en dades.
L'informe és un balanç provisional de les activitats realitzades durant el curs acadèmica 2017-2018 o
que estan previstes realitzar. Hi ha una síntesi inicial i un desenvolupament posterior més concret.
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FONAMENTS del PROGRAMA d’ACTUACIÓ
OBJECTIUS:
Garantir el funcionament diari de la Facultat
Donar resposta als propers reptes de la Facultat
Enfortir el projecte col·lectiu
Defensar el paper de la Facultat dins la universitat
PRINCIPIS D’ACTUACIÓ:
La gestió com a compromís i responsabilitat col·lectiva
La Facultat com a entitat compromesa interna i externament
La qualitat com a eix vertebrador del nostre servei
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ASPECTES GENERALS (I)
Aprovació del Pla estratègic (07/07/2016) i de la seva programació
(16/12/2016). Desenvolupament del Pla

Presentació dels estudis al procés d’acreditació
Desenvolupament i tancament del Programa del 25è aniversari

Impuls, amb l’equip rectoral, d’un pla específic per a la Facultat
Presència activa en les distintes comissions internes i externes a la
Universitat
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ASPECTES GENERALS (II): Preparació i desenvolupament del Programa
d’activitats del curs 2017-2018

ACTIVITATS DE FACULTAT

ACTIVITATS DE
DEPARTAMENTS I UNITATS

ACTIVITATS D’ESTAMENTS

ACTIVITATS D’ALTRES
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ASPECTES GENERALS (III): Altres activitats generals
Nivell sistema universitari:
• Participació en la Conferencia de decanos de educación de Espanya i de Catalunya
• Participació en el Programa MIF i en el Consell Escolar de Catalunya
• Comissions Departament d’Ensenyament-Degans/nes

Nivell universitat:
• Representació en Comissions delegades i altres derivades
• Gestions vinculades amb els Tècnics de Qualitat i del Core d’educació i
ocupabilitat
• Obres: Condicionament d’espais interiors, Taulades dels Mòduls 3 i 2, aire
condicionat en 6 espais i adequació de l’hort
• Convenis EXE, Consorci d’Educació de Barcelona i IES Joaquima Pla i Farreras
• Renovació Web, potenciació de la xarxa Alumni i posada en marxa de la News
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VICEDEGANAT D’ESTUDIS (Ac. realitzades)
ACTIVITATS REALITZADES

Participació a les Jornades de Decanos de Educación
Españoles
Modificacions de les Memòries ANECA dels plans
d’estudis de totes les titulacions per adequar-les a la
nova normativa de Facultat
Jornada d’acollida del professorat novell (coord., equip
deganal)
Jornada d’acollida dels estudiants (coord., equip
deganal)
Modificació normativa avaluació TFG
Planificació del curs internacional Empowering Education
que es farà a la UAB el curs 18/19
Revisisó del PC2 i PC6 de SIQ de la Facultat

DATA DE REALITZACIÓ

VINCULACIÓ ALS PROJECTES
INSTITUCIONALS

Maig 2018

Pla estratègic

Curs 17-18

Pla estratègic

Set 17
Pla estratègic
Set 17
Març 18

Juny 18
Juny 18
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VICEDEGANAT D’ESTUDIS (Ac. realitzades i previstes)
ACTIVITATS Anuals

Gestions diverses amb el rectorat:
- Reconeixement al pla docent de les tutoritzacions dels alumnes a l’estranger
- Participació a la Comissió Personal Acadèmic, Consell de Govern i Claustre
- Participació a la Comissió de Seguretat Docent
- Gestions amb el vicerectirat de programació acadèmica i de personal docent
Propies de la Facultat
- Matrícula i Coordinació intertitulacions
- TPD – Canvi d’hores de seminari per Plab per aquelles que es realitzen en espais
específics
- Reclamacions alumnes
- Coordinació de la doble titulació Infantil – Primària
- MH dels TFG de Infantil, Primària, Primària-A, Ed. Social
- - Incorporació de la perspectiva de gènere a les memòries ANECA de les titulacions
en aplicació de la Llei catalana de la Igualtat 17/2015
- Participació a les reunions semestrals del comité d’innovació de la xarxa ECIU en
representació de la UAB.
- Gestió cronogrames i guies docents

DATA DE REALITZACIÓ

Tot el període

Tot el període

VINCULACIÓ ALS P. INS.

Pla estratègic
Funcions pròpies del
equip deganal

Pla estratègic
Funcions pròpies del
equip deganal
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VICEDEGANAT DE PRÀCTIQUES I SECRETARIA DE FACULTAT (Ac. realitzades)
ACTIVITATS REALITZADES
Gestions anuals:
•
Seguiment del funcionament del pràcticum en les diverses
titulacions
•
Búsqueda i fidelització centres.
•
Signatura de convenis.
•
Adequació criteris per les adaptacions
Participació en grups de treball del Dept. d’Ensenyament com un dels
representants de les universitats:
 Comissió Millora del pràcticum
 Comissió pedagògica sobre el pràcticum
 Subcomissió de preparació de la I Jornada de Pràctiques
I Jornada de Pràctiques (Dept. Ensenyament i universitats). UAB
Impuls Escola Rural:
 Treball Comissió d’Escola Rural a la Facultat
 Reunions dins del Grup Interuniversitari d’Escola Rural (GIER)
 Jornades d’Escola Rural 2018

DATA DE REALITZACIÓ

Tot el període

VINCULACIÓ ALS PROJECTES
INSTITUCIONALS
Projecte estratègic

Millora del pràcticum

Representació de la Facultat
Tot el període
Millora del pràcticum

4 de novembre de 2017

25 anys de la Facultat i
Millora del Pràcticum

Tot el període

Continuïtat d’un projecte històric
de la Facultat
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VICEDEGANAT DE PRÀCTIQUES I SECRETARIA DE FACULTAT (Ac. realitzades)
ACTIVITATS REALITZADES
Nou aplicatiu de pràctiques
Canvis en els processos de pràctiques al GEI i al GEP:
-Selecció de centres
- Assignació tutors
- Assignació estudiants
- relació amb els escoles
Presentació Projecte de millora del pràcticum

DATA DE REALITZACIÓ

VINCULACIÓ ALS PROJECTES
INSTITUCIONALS

Novembre-actualment

Millora del pràcticum

Gener-actualment

Millora del pràcticum

Maig 2018

Millora del pràcticum
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VICEDEGANAT DE PRÀCTIQUES I SECRETARIA DE FACULTAT (Ac. previstes)
ACTIVITATS PREVISTES

DATA DE REALITZACIÓ

VINCULACIÓ ALS PROJECTES
INSTITUCIONALS

Pàgina web – millora apartat Pràcticum
Trobada centres de pràctiques de Pedagogia i Ed. Social
Trobada centres de pràctiques de GEI i GEP
Selecció i convenis amb una xarxa d’institucions i centres
formadors de referència
Escola Rural:
 Organització i participació en les Jornades d’Escola
Rural 2019
 Implicació amb el Grup Interuniversitari d’Escola Rural
(GIER)
 Treball de la Comissió d’Escola Rural a la Facultat
Incorporació progressiva a l’administració electrònica (signatura
digital)
Gestions per informatitzar i facilitar els processos de pràctiques
que encara són manuals  posada en funcionament de

Setembre 2018

Millora pàgina web de la Facultat

A determinar

Pla Estratègic

Juliol 2018

Pla Estratègic

Curs 2018– 2019

Pla Estratègic

Tot el període

Continuïtat d’un projecte històric
com a Facultat

Tot el període

Vinculat a l’administració electrònica

Tot el període

Vinculat a l’administració electrònica i a la
informatització de processos
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VICEDEGANAT DE MOBILITAT i ESTUDIANTS (Ac. realitzades i previstes)
ACTIVITATS REALITZADES

DATA DE REALITZACIÓ

VINCULACIÓ ALS PROJECTES INSTITUCIONALS

Rebuda de professors o equips d’universitats estrangeres o
centres estrangers

Tot l’any

Projectes d’intensificació d’intercanvi
d’estudiants

Preparació i desenvolupament del curs international
“Empowering Education in European Context”

1er i 2n semestre

Projecte estratègic de la universitat i la
Facultat

Preparació de la participación en un Twin Program

Des d’abril 2017

Projecte estratègic de Ftat i UAB, amb la
U. Stavanger,Dublin City Univ. I TEC M.

Mobilitat Out estudiants

Tot l’any

Pràctiques: 61; Estudis: 40

Mobilitat IN estudiants

Tot l’any

24 estudiants

Apertura conveni centres pràctiques

Tot l’any

1 a Mèxic

Inici treball protocols acompanyament estudiants IN

Primavera 2018

Continuïtat projectes de Facultat

Inici treball protocols acompanyament pràctiques estranger

Primavera 2018

Continuïtat projectes de Facultat
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VICEDEGANAT DE MOBILITAT i ESTUDIANTS (Ac. Realitzades i previstes)
ACTIVITATS REALITZADES

DATA DE REALITZACIÓ

Reunions del CEFE

Tot l’any

Conferències i activitats organitzades per estudiants

Tot l’any

Implementació protocol reconeixement de crèdits estudiants

Tot l’any

ALTRES ACTUACIONS (de futur o no). Les cícliques,..
•
•
•
•

8 actes de graduació
Benvinguda estudiants
Acollida estudiants
Acollida estudiants in

Juny-Juliol
12 de juliol
6,7 i 8de setembre 2017
8 de febrer i 12 de setemb.

VINCULACIÓ ALS PROJECTES
INSTITUCIONALS
6 reunions

Proposta des de gestió acadèmica
per a la millora del reconeixement
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VICEDEGANAT DE QUALITAT i INNOVACIÓ (Ac. realitzades I)
ACTIVITATS REALITZADES

Reunions de la Comissió de Qualitat per establir criteris
d’actuació sobre les pròximes acreditacions
Aprovació i constitució de la CAI per al procés d’acreditació
del Màster de Secundària
Preparació de la documentació per a l’elaboració de
l’autoinforme per a l’acreditació del Màster de Secundària
Documentació per a la revisió dels processos del SIGQ
(condició acreditació MS): aprovació a la comissió de qualitat
del 6 de juny i a la Junta Permanent del 14 de juny

DATA DE
REALITZACIÓ

VINCULACIÓ ALS PROJECTES INSTITUCIONALS

Juny 2018Octubre 2018

Comissió de Qualitat: coordinadors titulacions, Vice.
d’Estudis, Cap de Gestió Acadèmica, Tècnica de
Qualitat, 4 estudiants, coord. Vice. Qualitat-Innovac.
CAI-MS: coordinadora titulació MS, Vice. d’Estudis,
Cap de Gestió Acadèmica, Tècnica de Qualitat,
estudiants, coord. Vice. Qualitat-Innovac., Degà
Juny 2018-octubre Aspectes generals estratègics. Millora de la titulació.
2018
Millora dels TFM. Buidat i anàlisi de l’avaluació dels
estudiants (instrument propi del MS)
Juny 2018Procés iniciat a les primeres acreditacions i projectes
setembre 2018
generals de millora de la Facultat

Juny-juliol 2018
Creació d’una estructura al Nèbula (Tècnica d’acreditacions)
per recollir evidències per a futures acreditacions:
coordinació, avaluació, formació, organització, funcionament,
iniciatives, etc.

Preparació per a una nova cultura de la Qualitat de
cara a les acreditacions futures
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VICEDEGANAT DE QUALITAT i INNOVACIÓ (Ac. realitzades II)
ACTIVITATS REALITZADES

DATA DE
REALITZACIÓ

VINCULACIÓ ALS PROJECTES INSTITUCIONALS

Treballs Finals d’Estudis. Seguiment de la millora dels TFG i
grup de treball per a la millora dels TFM. Document
Seguiment del projecte per a la millora de l’avaluació a la
Facultat: resultats avaluació
Comissió d’Orientació Professional/ Coordinadora: revisió
balanç de competències. Adaptació programa informàtic
Jornada d’Orientació Professional dels graus de la Facultat
celebrada el 17 de maig de 2018
Web nova de la Facultat: revisió i millora de continguts

Tot el curs

Projecte estratègic de Facultat. Procés d’unificació
dels criteris de treball i d’avaluació

Tot el curs

Aspecte estratègic de la Facultat

Tot el curs

Comissió d’Orientació: Viced. Qualitat, Coord. C. O..,
coord. titulacions, estudiants

Maig 2018

Coordinació d’activitats. Col·laboració amb l’OQD.
Establiment d’una Jornada única

Tot el curs

Vicedeganats, gestió acadèmica, tèc.responsable.

Participació al MIF i debat sobre els diferents documents i
propostes generades
Coordinació de les PAP per als GEI i GEP en la seu de la UAB:
16 juny i 20 juliol
Participació en l’organització de l’Escola d’Estiu del Vallès
Occidental que se celebra en la Facultat

Tot el curs

Participació de la Facultat en les diferents propostes:
ARMIF, debats d’innovació i formació

Juny-juliol 2018

Reunions organitzatives al Departament i amb l’equip
d’accés de la UAB

Curs 2017- 2018

La Facultat és entitat organitzadora
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VICEDEGANAT DE QUALITAT i INNOVACIÓ (Ac. previstes)
ACTIVITATS PREVISTES

DATA DE
REALITZACIÓ

VINCULACIÓ ALS PROJECTES INSTITUCIONALS

Procés de preparació per a l’acreditació dels procesos del SIGQ 2019 (?)
de la Facultat
Seguiment de la millora dels Treballs Finals d’Estudis
Tot el curs

Procés que acredita l’instrument de la Facultat
per cinc anys. Tècnica d’acreditació
Aspecte Estratègic de Facultat

Creació d’una Newsletter de la Facultat: técnica responsable
de la web i pantalles

Tot el curs

Ajuda Comunicació-Rectorat

Comissió d’Orientació: proposta d’autoregulació per al balanç
autònom de les competències personals i professionals:
Demanda al Servei d’Ocupabilitat (elaboració proposta)

Tot el curs

Programa informàtic: Servei d’Ocupabilitat
(Sigma). Participació Facultat (?)

Jornada sobre el Màster de Secundària: Valoració de les
propostes del Departament i grups de treball. Recuperació
estudis / tradició
Segones Jornades d’Innovació Educativa: El treball per
projectes a la formació inicial. Possible relació Aula Innovació

Primer trimestre

Aspecte estratègic Facultat

Curs 2018-2019

Pla Estratègic de la Facultat

Organització de les PAP a la UAB

Juny/juliol 2019

Coordinació MIF
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ADMINISTRACIÓ DE CENTRE (Ac. realitzades I)
ACTIVITATS REALITZADES

DATA DE
REALITZACIÓ

VINCULACIÓ ALS PROJECTES INSTITUCIONALS

Instal·lació de portes automàtiques al G6

Maig 2018

Millora de l’accessibilitat. Estalvi energètic

Ampliació dels punts de recàrrega elèctrica a les aules

Gener - Juny
2018

Pla estratègic

Reparació bancs de la plaça de les oliveres

Gener – Juny
2018

Substitució de les taules de professorat per taules integrades. Gener – Febrer

Pla estratègic

2018

Substitució d’enllumenat fluorescent per enllumenat LED

Setembre 2017 –
Juny 2018

Pla d’estalvi energètic

Millora dels passamans de les escales exteriors

Maig - Juny 2018

Millora correctora de prevenció de riscos

Reubicació de la zona de càrrega i descàrrega i ordenació del
trànsit en les zones de prioritat invertida.

Gener – Març 2018

Projecte específic
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ADMINISTRACIÓ DE CENTRE (Ac. previstes)
ACTIVITATS REALITZADES

DATA DE REALITZACIÓ

VINCULACIÓ ALS PROJECTES
INSTITUCIONALS

Convocatòria interna de propostes per a la millora de
l’equipament docent de la Facultat.
Noves cobertes (mòdul II i III)

Juny – Desembre 2018

Pla estratègic

Juliol – Setembre 2018

Pla estratègic

Reforma integral aula 25

Juliol – Desembre 2018

Projecte específic

Convocatòria interna de projectes de millora de la innovació
docent
Ampliació dels punts de recàrrega elèctrica a les aules

Juliol – Desembre 2018

Projecte específic

Juliol 2018 - Juny 2019

Pla estratègic

Nova coberta (mòdul I)

Juliol – Agost 2019

Pla estratègic

Accès automatitzat per control biomètric fora de períodes /
horaris d’obertura dels edificis G5 i G6
Millora dels espais comuns de l’edifici G5

Juliol 2018 – febrer 2019
Juliol 2018 – febrer 2019

Pla estratègic
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3.- Altres informacions per part de l’equip
deganal
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3.- Informacions per part del deganat (I)
3.1. Nivell sistema universitari:
• Proves PAP (16 de juny i 20 de juliol)
• Grups SGR i professorat vinculat
• Conferència degans estatal i a Catalunya
2.2. Nivell universitat:
• General: Contactes amb el Ministeri i Conselleria, Rankings
• Economia: Tancament pressupost 2017, Distribució 2018 i nou Model de
distribució de centres i departaments, Normativa regulació econòmica i de
dedicació en formació pròpia.
• Personal: Eleccions a J. Personal de funcionaris
• Transferència: Core d’educació i ocupabilitat
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3.- Informacions per part del deganat (II)
3.3. Nivell Facultat:
• Convocatòries de millora: ARMIF i Projectes d’innovació docent UAB
• Matrícula Master secundària
• Programació d’activitats: Seminaris interns de titulació (GEI), Sessió sobre
Elaboració del TFG, Plantada de Sant Ponç, 1ª Fira de projectes d’innovació
eductiva, Semillero d’investigació,....
• Millora dels processos: ‘El nostre compromís amb la millora’, seguiment del
rendiment de les titulacions i grups, Comissió de primer, Competència digital
docent, Ajuda per intensificar anglès a les aules,...
• Programa d’inversions: Aula 25, adequació espais G-5, convocatòria interna
d’innovació docent, rellotges a les aules grans, aportació a l’aplicatiu de
pràctiques, endolls aules, ajuda a projectes seleccionats ARMIF i
cofinançament convocatòria laboratoris
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4.- Torn obert d’intervencions

