JUNTA DE FACULTAT

22 de gener de 2020

ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAT ORDINÀRIA
DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
22 de gener de 2020

Assistents: Albarracín, Lluís; Álvarez, Ibis M.; Andrés, Mònica; Armengol, Carme; Bach, Joan;
Benito, Ricard; Bertran, Marta; Cabrera, Coro; Casals, Albert; Coll, Cora; Comelles, Salvador;
Córdoba, David; Cros, Anna; Díaz, Anna; Dooly, Melinda; Duran, David; Durbán, Isabel;
Escobar, Cristina; Espinet, Mariona; Estrada, Joan; Gairín, Joaquín; García, Maribel; Gassull,
Cecília; González, Neus; González, Gustavo; Gorgorió, Núria; Ion, Georgeta; Jordán, José
Antonio; Junyent, Mercè; Labrador, Esther; Marbà, Anna; Márquez, Conxita; Martínez,
Reinaldo; Martínez, Lurdes; Masats, Dolors; Megías, Rosa Ma.; Mercader, Cristina; Merino,
Rafa; Pàmies, Jordi; Panyella, Ramon; Peire, Tomàs; Pineda, Pilar; Real, Neus; Rodríguez,
David; Ruiz, Carme; Sala, Fina; Sanahuja, Josep Ma; Santisteban, Antoni; Segués, Meritxell;
Tarabini, Aina; Tomàs, Pilar.
Excusats: Cuartero, Joan Manel; Deulofeu, Jordi; García, Albert; Macià, Spei; Martínez,
Màrius; Navío, Antoni; Rifà, Montserrat; Prat, Maria; Tejada, José; Úcar, Xavier.
Absents: De Miguel, Clara; Gallart, Clara; Hernández, Maria; Laborda, Cristina; Lloret, Irene;
Mateo, Arlet; Perales, Ana; Prat, Marta; Rosell, Alexandra; Serrano, Ainoa; Simó, Núria; Sola,
Idoia; Soler, Helena.

La Junta de Facultat ordinària es constitueix en segona convocatòria i s’inicia a les 13:09h,
a les aules 51-52 (edifici G5) amb el següent ordre del dia:

1. Elecció de la mesa de la Junta de Facultat
2. Aprovació de l'acta anterior
3. Presentació de l’informe anual de l'equip de deganat
4. Presentació del Pla d’Acció Tutorial (PAT)
5. Elecció de membres per a la Junta Permanent
6. Torn obert d'intervencions

1.- Elecció de la mesa de la Junta de Facultat
D’acord amb el que disposa el Reglament de la Facultat, la mesa està constituïda pel degà,
el secretari i un representant del PDI, un del PAS i un d’estudiants.
S’aprova per assentiment que els representants dels diversos estaments siguin Lluís
Albarracín (PDI), Cora Coll (estudiants) i Meritxell Segués (PAS).
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2.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova sense esmenes i per assentiment l’acta de la sessió anterior.

3- Presentació de l’informe anual de l'equip de deganat
Es presenta l’informe per part del degà (document annex) destacant que es fa en el marc
del Pla Estratègic de Facultat i el Programa Electoral de l’equip de deganat.
Alguns aspectes que considera que cal tenir molt en compte i que s’estan treballant en les
conferències de degans són:
 La modificació dels índex d’experimentalitat dels estudis d’educació.
 Les possibilitats existents entorn de l’anomenat “MIR d’educació”.
En l’àmbit de Catalunya, també destaca la polèmica entorn de la possibilitat que la UOC
ofereixi 500 places de formació de mestres de primària online. Des dels deganats
d’educació de les universitats catalanes hi ha una oposició frontal i, a més a més, posa en
perill tot el treball entorn del MIF.
Pel que fa a la UAB, destacar que s’està en vies de canviar els índexs que s’apliquen als
departaments i que afecten a la distribució del pressupost. El model que anirà a consell de
govern ha estat aprovat per un marge estret de vots.
Del fet durant l’any 2019, el degà destaca el seguiment del pla estratègic i la promoció de
les activitats que es realitzen a la Facultat. En relació a això darrer, explica que les dades
mostren que han disminuït el nombre d’activitats i anima a seguir fent propostes i fent-les
arribar al deganat per tal de promocionar-les.
També informa de la posada en marxa del segon MIF i de les millores a la Facultat en
relació a les infraestructures (i que haurien de culminar amb la recuperació de la sala
d’actes en un futur no gaire llunyà).
Des del Vicedeganat d’Estudis s’explica que una de les principals tasques és omplir la TPD
i fer-ne el seguiment. Com a novetat, aquest curs s’ha posat en marxa la nova aplicació pel
TFG (TFE) que, entre d’altres coses, ha de permetre unificar més els processos seguits.
Des del Vicedeganat de Pràctiques es remarca la participació en comissions amb el
Departament d’Educació, la relació amb els centres formadors, la posada en marxa de la
nova aplicació de pràctiques SIGMA i les Jornades d’Escola rural que es fan anualment.
Des del Vicedeganat d’Estudiants i Mobilitat se subratlla la tasca realitzada per promoure
noves destinacions, el programa Empowering Education que aquest any es farà a la
Facultat i tot el que s’ha anat aconseguint en el marc de la xarxa ECIU. Pel que fa a
estudiants, hi haurà l’actualització i renovació del seu reglament.
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Des del Vicedeganat de Qualitat i Innovació es posa l’accent en les acreditacions, felicitantse pels bons resultats en el cas del MUFPS i fent èmfasi en la propera acreditació de centre
que ja s’ha engegat. A part, entre d’altres coses, s’explica que s’ha reactivitat la Comissió
d’Orientació dels Graus.
L’administradora informa dels principals aspectes de treball és la millora de les
instal·lacions. També que gràcies als projectes d’innovació han augmentat i millorat els
laboratoris i nous espais experimentals. Finalment, comparteix algunes idees de millora
que hi ha sobre la taula com el Passeig de les Arts o la creació d’un bosc vertical. Des d’una
altra perspectiva, posa de manifest que ha estat un any difícil en relació al PAS a causa dels
dèficits de personal, així com canvis i baixes que hi ha hagut.
Finalitzada l’exposició, en el torn d’intervencions ningú demana la paraula.

4. Presentació del Pla d’Acció Tutorial (PAT)
Des de l’equip de deganat es veu important compartir alguns aspectes de la Facultat que
són importants, però que de vegades queden en el marc de la Junta Permanent o de les
persones que tenen càrrecs. La intenció és que en cada Junta de Facultat s’expliqui algun
d’aquests elements.
En aquesta ocasió, la vicedegana Marta Bertran explica el PAT. S’ha actualitzat recentment
i en mostra l’estructura, els diversos apartats i el tipus d’informació que conté. Tota la
informació indica que es pot consultar a la pàgina web de la Facultat:
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/sistema-de-garantia-interna-de-qualitat/plad-accio-tutorial-del-centre-1345721034714.html
5. Elecció de membres per a la Junta Permanent
Essent la primera reunió de la Junta de Facultat, i com és preceptiu, es realitza la votació
dels candidats presentats per a ser membres de la Junta de Facultat. Es realitza el procés
de votació sota la supervisió de la mesa de la Junta amb els següents resultats:
SECTOR A – Didàctiques
16 persones amb dret a vot.
Vots per a cada candidat/a:
 Mercè Junyent: 16
 Melinda Dooly: 5
 Núria Gorgorió: 9
 Cristina Escobar: 11
 Neus González: 7
 Cecília Gassull: 14
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Havent-hi 4 places disponibles a la Junta Permanent, resulten escollides les següents
persones: Mercè Junyent, Cecília Gassull, Cristina Escobar i Núria Gorgorió. Les
professores Neus González i Melinda Dooly queden com a primera i segona suplent,
respectivament.

SECTOR A – Pedagogies
11 persones amb dret a vot.
Vots per a cada candidat/a:
 Pilar Pineda: 9
 Josep Ma. Sanahuja: 11
 David Rodríguez: 11
Havent-hi 3 places disponibles a la Junta Permanent, tots les candidats resulten escollits.

SECTOR A – Unitats
8 persones amb dret a vot.
Vots per a cada candidat/a:
 Maribel Garcia: 7
 Vots en blanc: 1
Havent-hi 3 places disponibles a la Junta Permanent, l’única candidata resulta escollida.

SECTOR B – Didàctiques
3 persones amb dret a vot.
Vots per a cada candidat/a:
 Gustavo González: 3
Havent-hi una plaça disponible a la Junta Permanent, l’únic candidat resulta escollit.

SECTOR B – Pedagogies
2 persones amb dret a vot.
Vots per a cada candidat/a:
 Anna Díaz: 2
Havent-hi una plaça disponible a la Junta Permanent, l’única candidata resulta escollida.
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SECTOR B – Didàctiques
1 persona amb dret a vot.
Vots per a cada candidat/a:
 Ricard Benito: 1
Havent-hi una plaça disponible a la Junta Permanent, l’únic candidat resulta escollit.

SECTOR C - Estudiants
No havent-se presentat cap candidatura, no s’efectua la votació en aquest sector.

SECTOR D – Personal Administració i Serveis
8 persones amb dret a vot.
Vots per a cada candidat/a:
 Mònica Andrés: 8
 Coro Cabrera: 8
 David Córdoba: 8
 Esther Labrador: 8
 Rosa M. Megías: 8
Havent-hi 5 places disponibles a la Junta Permanent, tots les candidats resulten escollits.
6. Torn obert d’intervencions
El degà explica amb més detalls aspectes en relació a la distribució de pressupost, en què
s’ha pogut equiparar a l’alça l’índex que apliquen als departaments de la Facultat, en base
a que tots participen a totes les titulacions de la Facultat.
També insisteix en la problemàtica de la proposta de la UOC de fer la formació inicial del
professorat a distància. La professora Cristina Escobar, en relació a aquest tema, defensa la
gravetat de la situació i pensa que el que caldria no és adoptar models de fora sinó posar
traves, per exemple, a la realització de les pràctiques de les universitats online a
Catalunya.

I no havent-hi més qüestions a tractar, la Junta de Facultat finalitza a les 14.14h.

Albert Casals Ibáñez
Secretari de la Facultat
Cerdanyola del Vallès, a 18 de gener de 2018
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