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Assistents: M. Andrés, M. Bertran, R. Benito, A. Casals, D. Córdoba, A. Díaz, D. Duran, I. Durbán, C.
Escobar, J., Gairín, G. González, N. Gorgorió, G. Ion, M. Junyent, E. Labrador, A. Marbà, C. Márquez, R.
Martínez, L. Martínez, D. Masats, R.M. Megías, J. Pàmies, D. Rodríguez, J.M. Sanahuja, A. Santisteban,
A. Tarabini-Castellani, J. Tejada.
Excusats: C. Cabrera, M. Garcia, C. Gassull, A. Navío, P. Pineda, M. Rifà.
Absents: -

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Informacions per part de l'equip de deganat
Aprovació de l'Informe de Seguiment del Centre
Aprovació de propostes referents a Gestió Acadèmica:
a. Criteris i places d'accés per canvi d'estudis
b. Anul·lació del Tribunal de Premis Extraordinaris per estudiants de la doble
titulació
c. Candidats a Premi Extraordinari del curs 2018-19
d. Extinció del MUFPS interuniversitari de Matemàtiques
e. Modificació dels criteris i procés per a l'homologació d'estudis
5. Creació de la Comissió d'Igualtat de la Facultat
6. Torn obert d'intervencions

S’inicia la reunió a les 13:06h.
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
No havent-hi cap esmena, s’aprova per assentiment.
2. Informacions per part de l'equip de deganat
El degà informa la Junta sobre el següent:
2.1 Sistema universitari
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Continua la polèmica arran de la proposta que la UOC formi mestres en format no
presencial. A la CPOA la majoria d’universitats públiques (les que tenim Facultat
d’Educació) van mostrar el seu descontentament. Es va decidir finalment que es
gestioni en el marc del MIF abans de tractar-se al Consell Interuniversitari de
Catalunya (CIC). La qüestió és que el govern de la Generalitat té molt d’interès a tirarho endavant.

2.2 Universitat
 S’ha informat que aquest any no hi haurà dèficit gràcies a l’acord que hi va haver
entre universitats i Generalitat. Cal veure si els nous pressupostos ajudaran a millorar
alguna cosa, però no s’espera que hi hagi un augment real de la inversió.
 Es manté el model de càrrecs de coordinació que hi havia.
 En relació als canvis a la memòria de verificació de les titulacions, finalment es van
tramitar totes les propostes que vam fer gràcies a la pressió que s’ha fet des dels
deganats (en un inici es tramitaven només el 30%).
2.3 Facultat
 S’han atorgat els projectes d’innovació docent (2a convocatòria de 2019). Aquestes
convocatòries són un referent al Campus. Han suposat invertir 45000€ en innovació
entre 2018 i 2019. La idea que hi ha ara és crear un bloc o un repositori per pujar tots
els recursos docents que s’han creat a través d’aquests projectes.
 Es torna a convocar el Premi d’Excel·lència Docent de la UAB. Es buscarà, com l’any
passat, poder proposar a 2 persones des de la Facultat.
El vicedegà Albert Casals informa que en el marc del projecte de millora del MUFPS es creen
grups de treball. L’Ana M. Margallo, com a coordinadora, i altre professorat hi estaran
implicats. Liderarem el que se centra en l’anàlisi el nou model de pràctiques que estan
impulsant.
La vicedegana Marta Bertran felicita en nom de la Facultat a l’estudiant Berta Llos per haver
estat premiada a la 3a edició del Premi a Treballs de Fi de Grau sobre Desenvolupament
Sostenible i Justícia Global de les Facultats de la UAB. És el TFG premiat dins de l’àrea de
Ciències Socials.
La vicedegana Dolors Masats explica que tindrà lloc la proposta formativa sobre el Decret
d’inclusió. Es demana que 2 persones per departament i una per cada unitat departamental
facin la formació. Serà els dies 18 al matí i el 19 a la tarda.
En el torn de preguntes en relació a aquest punt, hi ha diverses intervencions en relació a la
possibilitat de formar mestres des de la UOC.
El professor Antoni Santisteban vol una mica més d’informació.
Per la seva banda, la professora Cristina Escobar recorda que la UOC és una universitat
privada, i demana si l’augment de l’oferta s’ha posat en relació amb la previsió de mestres
que es necessitaran en els propers anys. Així mateix, posa de manifest que hi ha professorat
de Secundària que vol passar a Primària i que llavors ho fan online en aquestes universitats,
perquè els ho faciliten molt; es pregunta si nosaltres també podríem oferir alguna cosa en
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aquest sentit. Finalment, aquesta professora sosté que caldria que la Generalitat impedís les
pràctiques a Catalunya d’aquestes universitats online.
Finalment, sobre aquest tema, el professor José Tejada exposa que el problema del grau de
mestre no presencial està en que s’han barrejat temes polítics i econòmics. Aposta perquè
les universitats es plantin davant d’aquesta situació.
EL degà respon a les diverses intervencions explicant que el conseller d’Educació s’escuda en
el fet que molts catalans acaben estudiant en aquestes universitats online de fora de
Catalunya (es va dir que hi havien estudiat el 40% dels interins). Els degans sempre s’han
mantingut ferms en la defensa de la qualitat formativa, que en cap cas veuen que pugui
donar-se en el format no presencial. Sobre la UOC, com a universitat privada és especial, se
la presenta més com a consorci públic-privat. En relació a poder fer nosaltres formació
online per aquell professorat que vol passar de Secundària a Primària, no es descarta, però
depenem dels recursos del govern i de la normativa existent. Finalment, sobre les pràctiques
a Catalunya d’aquestes universitats, s’hi ha anat insistint, però de moment el govern manté
que legalment té l’obligació de facilitar-les.
Més enllà d’aquest tema, el professor Antoni Santisteban i la cap de la Gestió Acadèmica
Rosa M. Megías pregunten per com queda el tema de les especialitats del MUFPS que farem
el curs vinent. El degà respon que el vicerector li ha confirmat que tindrem els mateixos
grups que aquest any, sense el sobrevingut de Matemàtiques i creiem que amb l’especialitat
de Música incorporada.
El professor José Tejada pregunta pels criteris que es tindran en compte de cara a les
propostes al Premi d’Excel·lència Docent. EL degà li respon que, com el curs passat, es
tindran en compte els trams docents avaluats i el resum de les enquestes d’avaluació.
La professora Conxita Márquez i el professor Antoni Santisteban s’interessen pel tema dels
càrrecs interns (de Facultat) i volen saber com queden en la situació actual. El degà respon
que de moment se segueix comptant amb el que hi ha ara, encara és vigent, tot i que sembla
que hi ha canvis.

3. Aprovació de l'Informe de Seguiment del Centre
La vicedegana Dolors Masats presenta l’Informe de Seguiment del Centre. No havent-hi
intervencions, es vota i s’aprova per unanimitat.

4. Aprovació de propostes referents a Gestió Acadèmica
Es presenten a aprovació diferents propostes (veure annexos) amb el següent resultat:
a) Criteris i places d'accés per canvi d'estudis
S’aproven per assentiment.
b) Anul·lació del Tribunal de Premis Extraordinaris per estudiants de la doble titulació
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S’explica que es va crear de forma errònia i que per això es proposa eliminar aquest
tribunal. S’aprova per assentiment.
c) Candidats a Premi Extraordinari del curs 2018-19
El professor José Tejada proposa revisar els criteris per atorgar els Premis
Extraordinaris ja que molts candidats no tenen una mitjana d’excel·lent. Se li respon
que això es va fer el curs passat, que es va discutir en una COA i que es va comprovar
que la facultat d’establir altres criteris correspon a cada tribunal, no a la Facultat.
Es felicita als candidats i s’aprova per assentiment.
d) Extinció del MUFPS interuniversitari de Matemàtiques
Aquest punt no es sotmet a votació perquè ja es va aprovar en una COA de Màsters el
21 de gener passat i no és necessari que passi per Junta.
e) Modificació dels criteris i procés per a l'homologació d'estudis
La vicedegana explica que actualment les persones que ho demanen se’ls facilita
realitzar les assignatures necessàries sense computar com a alumnat ordinari. Tenint
en compte que altres Facultats i universitats apliquen criteris diferents, es proposa
estudiar cada cas individualment i llavors decidir si té sentit que es matriculi com a
alumnat ordinari o no. La cap de gestió acadèmica, Rosa M. Megías, demana que si es
fa així, s’aclareixi com seria el procediment a seguir. El professor Jordi Pàmies
considera que tots haurien de realitzar les assignatures com a alumnat ordinari.
Després d’una estona de debat, es decideix portar a votació dues propostes:
1. Que una tutoria determina quins seran ordinaris i quins no. Caldria veure, en
aquest cas, qui faria aquesta tutoria i amb quins criteris es decidiria una cosa o
una altra.
2. Que tots siguin alumnat ordinari.
Feta la votació, s’aprova la segona proposta d’acord amb els següents resultats:
A favor de la proposta 1: 1 vot
A favor de la proposta 2: 18 vots
En blanc: 8 vots

5. Creació de la Comissió d'Igualtat de la Facultat
La vicedegana Anna Marbà presenta aquesta nova Comissió (veure annex) que respon a les
directrius que ha anat establint la UAB. De fet, és un encàrrec de l’Observatori per a la
Igualtat i el Vicerectorat d’Alumnat i Ocupabilitat per donar compliment al IV Pla d’acció per
a la Igualtat de Gènere de la UAB.
S’aprova crear aquest comissió per assentiment.
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6. Torn obert d’intervencions
La vicedegana Dolors Masats felicita al Joaquín per haver aconseguit un tram de
transferència, el primer de l’Estat Espanyol.
La professora Georgeta Ion, en nom dels coordinadors de grau, proposa estudiar un canvi
horari per tal de flexibilitzar els torns de matí (que pugui ser fins a les 14h) i el de tarda (a
partir de les 15h). Ho argumenta en base a raons pedagògiques i organitzatives, i explica que
és una demanada de diferents professors. Explica que en un futur proper presentaranuna
proposta més concreta.
El degà recull la proposta, tot i que indica que caldrà estudiar bé aquest canvi abans de
realitzar-lo.

I no havent-hi més qüestions a tractar, aquesta Junta Permanent finalitza a les 14:31h.

