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Assistents: Ibis Àlvarez, L. Arnau, M.Aumatell, M. Bertran, S. Blanch, A.Blanco, A.Casals, T. Colomer,
JL Costa, M.Dooly, M. Edo, A.Flecha, J.Gairín, A.García, M.Garcia, C.Garriga, P.Godall, G. Ion,
M.Junyent, A. Marbà, C.Márquez, Ò. Mas, RM Megías, B.Mossoll, A.Navío, E.Oleart, N.Parellada,
M.Rifà, MA Rufat, C.Ruiz, E.Roca, JM Sanahuja, A.Santisteban, C.Sena, J.Tejada.
Excusats: Isabel Álvarez, A.Caravaca, S.Comelles, S.Pérez, C.Pizà, P.Tomàs.
Absents: D.Masats.

S’inicia la reunió a les 13:09h

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Informacions de l’equip de deganat
Presentació de la proposta de criteris de distribució de torns a la Facultat
Aprovació de propostes vinculades a estudis
Presentació i aprovació de l’Informe de Seguiment del Màster de Secundària
Presentació de la proposta de distribució provisional del pressupost
Torn obert de paraules

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S'aprova l'acta per assentiment, únicament fent constar que la professora Laura Arnau ha de
constar com a excusada.

2. Informacions de l’equip de deganat
En aquest punt, el degà destaca diverses informacions. En primer lloc, algunes de caràcter
general:

• S’està pendent que surti un decret sobre plans d'estudis amb dos annexos en què, en el
primer, s'indicaran les titulacions regulades (com les de Mestre) i, en el segon, la
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recomanació que siguin de 240 crèdits un seguit de carreres (en què hi ha Pedagogia i Ed.
Social).

• La CRUE demana que s'elimini la taxa de reposició o que s'aprovi una taxa del 150%, amb
la idea de poder recuperar la plantilla perduda durant els darrers anys.

• El pressupost actual per universitats està una mica per sota de la dels anys anteriors, cosa
que implicarà alguna retallada. Per altra banda, està sobre la taula una baixada de les
taxes universitàries que s'ha demanat que no afecti als pressupostos de les universitats
per no haver de fer més retallades.

• Hi va haver reunió de degans de Catalunya en què es va demanar una reunió a les
conselleries d’Ensenyament i d’Universitats. Els principals temes a tractar eren: les proves
PAP (perquè no preveu coses com què passa amb els que vénen d'altres llocs de l'Estat), el
tema de les pràctiques per part d’estudiants d’universitats de fora de Catalunya, i buscar
estabilitat per a la distribució de l'oferta del Màster de Secundària.

• Respecte al programa MIF, s’ha demanat que les xarxes d’innovació comptin amb les
universitats. Per altra banda se’ns ha informat de: com es portaran a terme les proves PAP
(seran a posteriori i just després de fer la selectivitat), la propera convocatòria de
projectes Armif (que es focalitzarà en projectes estratègics de les institucions). Finalment,
sobre el tema dels pagaments de compensació a les universitats per l'acord de reducció
de l'entrada de mestres (i que van destinats a la millora de la formació de mestres), ara hi
ha hagut el primer pagament (40.000 €, en el cas de la UAB).
Un segon bloc d’informacions corresponen al que passa a nivell d’UAB:

• La Facultat hem aconseguit tenir representants a totes les comissions delegades i a
Consell de Govern, a excepció de la Comissió d'Investigació. Es valora com un èxit i que és
molt important.

• Ja es va fer el debat sobre arquitectura de les titulacions, del qual s'entregarà un informe
al vicerector. Pel que es va explicar, actualment està oberta la proposta de fer nous graus,
ja que la UAB ha vist que és l'única que no ha presentat nous graus. Cal remarcar que
s'estan promovent graus interfacultats. Al març hi haurà un claustre monogràfic per
discutir-ho.

• L'any vinent, el Campus Virtual deixarà de funcionar i caldrà que tothom funcioni amb un
Moodle que s’implantarà.

• La pujada de les taxes dels màsters propis es veu que pot haver influït en la baixada de
matrícula que hi ha hagut. Per això, hem promogut un debat sobre el preu/crèdit per
reduir-lo; de moment, però, aquesta proposta no s’ha acceptat.

• La UAB té un conveni amb la Fundació Empieza por Educar que aquest curs es tradueix en
que hi ha 2 alumnes dels nostre Màster de Professorat amb beca per fer pràctiques
residents en instituts.
A nivell de Facultat, s’explica que:

• En general hi ha poca assistència als actes dels 25 anys de la Facultat; caldria fer-ne una
reflexió.
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• EL dia 1 de març començarà la renovació de la pàgina web de la Facultat, com ja han fet
altres Facultats. El procés s’allargarà entre 3-6 mesos.

• Es continua amb els esforços per millorar la qualitat de la docència, a partir de seguiment
del professorat i de promoure un més alt grau d'exigència en l'avaluació. Cal que tothom
hi seguim atents.

• S’ha presentat la proposta de reforma del mòdul IV, que no suposa en cap cas renunciar al
nou edifici (se seguida que pugui haver-hi disposició econòmica). Es presenten plànols i
s’explica que les principals característiques de la reforma són: millora de la teulada i de la
insonorització; millores en relació a la il·luminació; modificacions per permetre
l’accessibilitat; aconseguir tenir sistemes de climatització en algunes de les aules.
L'administrador destaca el tema de l'accessibilitat i afegeix que també s'aprofita per
reformar els lavabos.
Altres informacions per part dels vicedeganats són:

• Es creen dos grups de treball: un sobre Orientació Professional i un altre sobre els TFG.
• Les properes setmanes es constituiran i convocaran les dues COA i la Comissió d’Economia
i Serveis.

• Està a punt de sortir la Nova Ordre de pràcticum que regula pels propers quatre anys
quines són les condicions per realitzar les pràctiques en centres del Departament
d’Ensenyament.

• Els propers 24 i 25 d’abril es realitzaran les Jornades Escola Rural a La Seu d’Urgell que
organitza el Gurp Interuniversitari d’Escola Rural (GIER), del qual participem. Properament
s’obriran les preinscripcions.
L’estudiant Estel Oleart pregunta com afectaran les obres del mòdul IV a la docència i en
quina mesura han disminuit el nombre d'alumnat dels màsters propis.
La professora Teresa Colomer pregunta sobre què passarà amb el material dels Espais
docents virtuals que es perden.
El professor Pere Godall, en relació als actes del 25 aniversari, es lamenta també de la falta
d'assistència i pensa que caldria involucrar assignatures per assegurar que s’aprofitin i
s’omplin els principals actes.
La professora Montse Rifà, retornant a les obres, demana si es pot aprofitar l’ocasió per
millorar també el tema d'endolls i wifi.
El degà contesta a les diverses preguntes. Sobre les obres, explica que el calendari preveu
començar les obres al juny i que s'acabin el 15 de setembre. Sobre els endolls ja està previst i
es va comentar. Pel que fa al wifi, també s'hi està treballant en paral·lel al tema de les obres.
Respecte als màsters propis, els preus han perjudicat sobretot el Màster de Mediació, que
no s’ha pogut oferir. També ha perjudicat als altres màsters propis. S’indica també que els
preus de la UAB estan un 30-50% per sobre d'altres universitats.
Sobre el Campus Virtual, s’explica que, segons s’ha informat, no es perdrà l'històric dels
espais virtuals actuals, però de totes maneres se’n demanarà confirmació. S’indica, però,
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que es podran guardar els materials, però no traspassar-los (perquè són plataformes
diferents).
En relació als 25 anys, coincideix amb el que proposa el professor Pere Godall i diu que des
del deganat s'estan estudiant aquesta i d’altres mesures.
L’administrador, sobre el wifi, complementa la informació explicant que s'hi està treballant a
nivell d'universitat. També aclareix que ja s'ha fet una inversió en endolls en aquest i altres
mòduls.
La professora Asun Blanco fa una demanda sobre els mòduls: que per a la il·luminació es
tingui en compte que es puguin apagar trossos de llums, des de la pissarra al final de l'aula.
L’administrador li contesta que això ja s’ha demanat.
La professora Mequè Edo proposa que cada divendres es passi la informació dels actes del
25 aniversari que estan programats per a la setmana següent. Se li respon que quan estigui
tot més definit s'intentarà fer.
3. Presentació de la proposta de criteris de distribució de torns a la Facultat
Es presenta un document sobre criteris a tenir en compte de cara a la distribució de torns a
la Facultat (Annex 1).
La professora Maribel Garcia pregunta quines repercussions pot tenir la redistribució dels
torns del Grau d’Educació Infantil. El degà li respon que no està concretat i que es crearà un
grup per estudiar-ho.
4. Aprovació de propostes vinculades a estudis
La vicedegana Anna Marbà presenta a aprovació les següents propostes:
•
•
•

Candidats a premi extraordinari de la titulació 2015-16 (annex 2)
Oferta de places, calendari i criteris d'admissió per les vies de canvi d’estudis i de
convalidació d’estudis (annex 3)
Reconeixement sobre el reconeixement de crèdits a l’itinerari curricular simultani per
l’alumnat provinent de CFGS (annex 4)

El vicedegà Albert Casals presenta a aprovació una modificació en relació al reconeixement
de practiques, dins dels criteris de Facultat en relació al pràcticum (annex 5)
L’estudiant Núria Parellada es queixa que no li ha arribat la informació. Des de la secretaria
del deganat es contesta que es revisarà la llista de distribució per posar-hi solució.
Es voten les quatre propostes en conjunt i s'aproven per 28 vots a favor, cap en contra i 7
abstencions.
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5. Presentació i aprovació de l’Informe de Seguiment del Màster de Secundària
El vicedegà Antoni Santisteban explica que es presenta a aprovació un informe en relació als
aspectes que van quedar pendents de millora en el procés d'acreditació del Màster de
Professorat de Secundària. Són aquells aspectes que van fer que s’acredités la titulació "amb
condicions". Santisteban exposa les principals qüestions que s'han millorat i les que estan en
procés de millora. També comenta que algunes encara estan pendents de resoldre com
disminuir la presència de professorat temporal, però que de fet no depèn de nosaltres.
Aquest informe aprovat s'entregarà a l'OQD i el dia 28 de febrer es passa a l'AQU per a la
seva valoració.
S'aprova per unanimitat la tramitació d'aquest informe.
6. Presentació de la proposta de distribució provisional del pressupost
S’indica que el que es presenta és una provisional perquè encara no hi ha distribuïts tots els
diners. Quan siguin definitius els números es discutirà el pressupost a la Comissió
d'Economia i Serveis, i s'aprovarà en una propera Junta Permanent.
L'administrador explica que aquesta distribució provisional del líquid disponible s'ha fet
seguint el model de l’any anterior i d'acord amb el percentatge de diners rebuts fins al
moment. En aquest moment només es distribueix el 100% en el cas de tallers, laboratoris i
aules de música.
El professor Enric Roca demana aclariments sobre el percentatge que ja s’ha rebut.
L'administrador aclareix que és el 50% del funcionament ordinari, el 100% de màsters i allò
que té a veure amb les aules d'informàtica. El que de moment no està clar és si realment es
rebrà el 50% restant de funcionament ordinari. El professor José Tejada vol aclarir que
aquesta distribució provisional està feta en base del model de distribució actual que té la
UAB, però que està en revisió i podria haver-hi canvis.
7. Torn obert de paraules
La professora Mequè Edo pregunta sobre el possible Màster de millora de la formació del
professorat. El degà li respon que, amb caràcter experimental, a la UVic-UCC s'ha engegat un
màster de millora professional per a mestres. Ha tingut molts problemes i hi ha punts foscos.
Darrera sembla que hi ha l'Escola Nova 21. La realitat és que els altres degans no van assistir
a la inauguració perquè demanen més claredat i unitat de criteris.
La professora Sílvia Blanch vol aclarir fins a quin punt el Departament d’Ensenyament hi està
darrera ja que en un congrés recent la consellera en va fer propaganda. El degà respon que
oficialment es diu que no, però que a la pràctica s'hi fan presents i en parlen.
L’estudiant Estel Oleart demana si es pot canviar la data de la Junta Permanent del 27 de
juny per evitar que caigui en una setmana sense massa classes a la Facultat. El degà diu que
es mirarà si es pot canviar.
I no havent-hi més qüestions a tractar, aquesta Junta Permanent finalitza a les 14:20h.

