Junta Permanent 08 09 2011

Acta definitiva

ACTA DEFINITIVA DE LA JUNTA PERMANENT DE FACULTAT DEL
8 DE SETEMBRE DE 2011
Professorat i membres nats: C. Armengol, J. Barrera, S. Blanch, A. Blanco, J.
Bonil, A. Campà, J. L. Costa, D. Castro, E, Dot, F. Ferrer, M. Fuentes, C.
Gassull, P. Godall, N. Gorgorió, C. Llobet, M. Martinez, O. Mas, L. Nussbaum,
R. M. Pujol, L. Quintana, A. Rico, E. Roca, J. M. Sanahuja, A. Santisteban, J.
Tejada i A. Valls.
Excusats: T. Colomer, J. Delofeu, M. Edo, J. Gairín, C. Màrquez, R.
Merino, A. Navio i R. Panyella.
PAS: M. Andrés, C. Cabrera, S. Gabardós, R. M. Megías, M. A. Rufat i A.
Valenzuela.
Estudiants:
Excusats: N. Ferran, C. Hernández i C. Maristany.
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la junta anterior
Convocatòria d’eleccions a degà/na de la Facultat
Presentació de la programació docent del curs 2011-12
Aprovació tancament pressupost del 2010 i presentació del pressupost
2011
Presentació de l’organització de la informació de la pàgina web de la
Facultat
Informe de les accions relatives a intercanvis internacionals
Altres informacions de l’equip de deganat
Torn obert de paraules

Comença la Junta Permanent a les 10:10 h.
Es demana incorporar dos punts nous a l’ordre del dia
a) Aprovació, si s’escau, de la proposta del Departament de Didàctica de la
Matemàtica i de les Ciències Experimentals per nomenar doctor honoris causa al
professor Paul Joseph Black
b) Aprovació, si s’escau, d’una proposta perquè la Facultat faci un pronunciament de
recolzament a la immersió lingüística a les escoles.
S’accepta per unanimitat incorporar aquests punts a l’ordre del dia.
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la junta anterior
S’aprova l’acta per assentiment.
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2. Convocatòria d’eleccions a degà/na de la Facultat
La degana Rosa Maria Pujol recorda que en la darrera Junta de Facultat ja es
va anunciar l’acabament del termini de mandat de l’equip actual. Per això es
presenta en aquesta Junta el calendari d’eleccions a degà/na i l’obertura de
candidatures Manifesta que ella té la disposició de presentar-se però amb la
perspectiva d’un any coincidint amb la finalització de la implantació dels graus a
la Facultat. Si és ella la que surt escollida al cap d’un any es tornarien a
convocar eleccions.
S’aprova per assentiment el calendari electoral proposat amb una esmena per
una equivocació amb una data (dia 7; campanya electoral).
La degana explica dos canvis produïts en l’equip deganal. Explica que la
professora Àngels Campà i el professor Lluís Quintana deixaran l’equip de
deganat i entraran a formar-ne part la professora Núria Gorgoríó com a
vicedegana d’ordenació acadèmica de màsters i relacions internacionals, i el
professor Tomàs Peire com a vicedegà de pràcticum i equipaments. El
vicedegà Enric Roca assumirà el vicedeganat d’Economia i Serveis a més de la
Secretaria de Centre. La professora Àngels Campà passa a ser la coordinadora
d’estudiants i promoció. També explica els canvis en altres coordinacions. Així
la subcoordinadora d’Educació Infantil, la professora Marita Navarro és
substituïda per la professora Sílvia Blanc i la coordinació del màster de
secundària l’assumeix la professora Digna Couso. En aquesta reestructuració
s’han eliminat les coordinacions de les antigues titulacions d’especialitat.
Torn d’intervencions:
El professor Pere Godall expressa, en relació al nomenament del vicedegà
Tomàs Peire, que li sembla excel·lent el seu compromís amb la Facultat tot i
que recorda que l’adquirit amb el seu departament per poder ser doctor encara
no s’ha complert.
La degana Rosa Maria Pujol diu que el professor Tomàs Peire li va expressar la
seva voluntat de poder defensar la tesi abans de Nadal.

3. Presentació de la programació docent del curs 2011-12
La degana Rosa Maria Pujol expressa que existeix un marc general de rebaixa
pressupostària però que malgrat tot no s’ha arribat a la rebaixa dels 17 M
d’euros que era el que es demanava. Això vol dir, segons el seu parer, que es
comença un curs amb una programació que ignorem si es podrà mantenir
durant tot l’any i tampoc sap, en conseqüència, com ens pot afectar (disminució
de seminaris, més hores docents, replantejament de les mencions, oferta
d’optativitat, etc.).
També informa de l’adaptació del tercer curs d’educació infantil per a donar
resposta a les convalidacions dels estudiants procedents de la FP. S’ha hagut
d’ampliar l’oferta d’assignatures per poder fer un pla docent que pogués cobrir
el mínim de crèdits que s’han de cursar per any. El model de repartició docent
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de la UAB no contemplava ni la Psicopedagogia ni el 4r curs de Pedagogia
perquè, en aquest darrer cas, es suposava que hi havia els recursos per a ferho donat que ja s’impartia. Els departaments de Pedagogia han estat els més
afectats. Finalment, s’han donat uns recursos per cobrir aquesta docència però
al marge del model general.
A finals de maig va haver-hi una crisi perquè les propostes que havíem fet la
Facultat amb els paràmetres habituals no quadraven amb el model que l’equip
rectoral va plantejar. Es produïa un canvi en el criteri de ràtios que afectava els
estudis de Pedagogia i d’Educació Social (augmentava la ràtio) i això
provocava que els departaments de Pedagogia haurien de tenir una dotació de
professorat inferior. En aquest cas, si el curs vinent volíem desplegar tot el que
havíem previst –i com ho havíem previst– no tindríem els recursos per a cobrir
la docència, sobretot, en aquests dos departaments de Pedagogia. Aquesta
circumstància va provocar diverses reunions amb el rectorat. Tot i que havíem
superat les diferències amb el pràcticum (ara és el pràcticum més ben
reconegut de tota la UAB) ara, aquestes hores de pràcticum, incidien en la ràtio.
Tot plegat ha comportat que les solucions siguin difícils i, segons la degana,
ens porta a prendre decisions que s’hauran de pactar internament.
En el cas del màster de secundària, la degana explica que hi ha hagut una
rebaixa d’especialitats per part del Consell Universitari de Catalunya. S’han
tingut en compte els criteris de territorialitat i el públic i privat, etc. Ara, la
Facultat, oferirà cinc especialitats i no nou com el curs passat. Tampoc hem
recuperat les especialitats d’orientació i salut. A més, s’han tingut que ajuntar
les especialitats de llengües estrangeres i anglès, així com les de física,
química i geologia. Aquesta decisió ha permès salvar unes especialitats que
havia el perill de perdre-les definitivament. En definitiva, enguany es
mantindran totes les especialitats excepte filosofia i música i sense recuperar
allò que havíem tingut el primer any.
En relació als màsters oficials la degana informa que la Generalitat va demanar
la supressió de 17 màsters a la UAB. Aquest procés ha generat diverses
tensions pels criteris seguits i, finalment, la Facultat ha tingut que deixar d’oferir
els màsters d’Educació Intercultural i de Planificació i Gestió de l’Educació per
manca de prematrícula. Aquest procés que afecta els màsters encara no ha
acabat i cal veure si a mitjans de setembre tots els màsters que oferim arriben
als quinze estudiants per a poder-se obrir.
Torn d’intervencions
La professora Isabel Guibourg expressa que com a unitat de Psicologia no
podran arribar a cobrir la demanda de professorat per a les mencions previstes
per al quart curs.
El professor Albert Rico expressa els seus dubtes sobre el que comportava el
canvi de ràtio en relació a la manca de professors.
El professor Antoni Santisteban expressa el seu desacord per la condició que
es va posar d’haver d’ingressar 500 euros en concepte de prematrícula dels
màsters. També diu que el procés seguit, l’aplicatiu per a organitzar-lo, la
diferència de preus amb la UB, etc. contribueix a la pèrdua d’alumnat. És de
l’opinió que els màsters que no funcionen es puguin tancar, però no després
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d’un procés que no ha funcionat correctament. Demana un posicionament de la
Facultat per a obtenir un marge fins a principis d’octubre per a completar la
matrícula enguany
El professor José Tejada, en relació al mateix tema, expressa que durant el
mes d’agost no tothom va donar al cara i demana que es doni l’oportunitat
d’acabar els processos començats donat que hi ha estudiants que tenen els
bitllets comprats ja per a venir en l’edició d’enguany, etc.
La degana Rosa Maria Pujol informa que el procés ha sofert variacions perquè
hi havia la incertesa de quants màsters de la UAB amb baix nombre
d’estudiants finalment es permetria oferir. Diu que, naturalment, es defensaran
tots els màsters de la Facultat perquè tinguin viabilitat
El professor Antoni Santisteban recorda que va ser una decisió de l’equip
rectoral animar a les facultats a tenir màsters i això va requerir un gran esforç
per part de molta gent.

4. Aprovació tancament pressupost del 2010 i presentació del pressupost
2011
El vicedegà Lluís Quintana presenta les xifres del tancament del 2010 i les del
pressupost per al 2012 que ja es van treballar a la Comissió d’Economia i
Serveis. Explica les desviacions significatives en relació a la previsió i els
motius que les justifiquen.
No es demana cap paraula en el torn d’intervencions.
S’aprova el tancament de pressupost del 2010 i la proposta per al 2011 per
assentiment
5. Presentació de l’organització de la informació de la pàgina web de la
Facultat
La professora Àngels Campà explica els canvis produïts al web. Dius que es
pot trobar la guia de l’estudiant i tota la informació que els estudiants
requereixen sobre la Facultat. També diu que en la pàgina web es poden trobar
els documents institucionals, de l’ANECA, plànols, l’estructura dels
departaments, de les unitats. Els documents dels nous títols, l’accés per
descarregar documents per fer convenis de pràcticum, les equiparacions
d’estudis, el règim de permanència, etc.
La degana Rosa Maria Pujol afirma que s’ha fet un gran esforç per posar tota la
informació possible i que ara cal optimitzar-la.
Torn d’intervencions:
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Hi ha algunes intervencions en relació al proper inici de les classes, els llistats
d’estudiants i la possibilitat de poder fer els grups des del primer dia. La
vicedegana Carme Armengol diu que es poden organitzar els seminaris sense
conèixer específicament l’alumnat.
6. Informe de les accions relatives a intercanvis internacionals
La degana Rosa Maria Pujol informa que es va crear el càrrec específic
d’intercanvis internacionals per unificar totes les accions d’aquest tema.
El professor Lluís Quintana diu que la vicerectora d’internacionals ha proposat
que a principis d’octubre pugui venir a la Facultat a fer una xerrada sobre les
xifres de les relacions internacionals de la nostra Facultat, així com per
engrescar-nos a fer més programes d’àmbit internacional.
Manifesta que com a Facultat seguim rebent ERASMUS i diu que ara tots han
de saber castellà o català perquè el curs internacional ja està tancat. S’han
dissenyat itineraris per poder repartir l’alumnat. La mobilitat dels professors de
la Facultat és d’un 25% en relació a tot el professorat de la UAB.
Pel que fa als intercanvis que no són ERASMUS, anuncia que hi ha un acord
amb la universitat de Nova York (hem rebut quatre estudiants i hem enviat dos).
Pel que fa a Laval (Canadà) s’estan refent els acords.
Expressa que cal buscar acords amb altres universitats sobretot pels alumnes
de 4r curs i per això creu que s’ha de pensar que una part de la menció es
pugui fer a fora, del contrari, opina, alguns marxaran a fora i no faran la menció.
També és de l’opinió que s’han de pensar les dobles titulacions.
Manifesta que les pràctiques internacionals són sempre un èxit de convocatòria.
A Europa, però, en el programa TDA s’han acabat les beques que donava el
govern britànic però caldrà trobar la forma perquè els estudiants hi puguin anar
igualment.
Diu que les pràctiques a la Bressola segueixen igual. També informa que es
segueixen les que es fan en centres de Nicaragua, Perú i Xile. I anuncia que
Argentina i Mèxic són dos destins nous per al curs 2011-2012.
Informa que els alumnes erasmus aniran a les assignatures que es fan en
anglès en els graus i en les assignatures en anglès de les mencions.
En el programa Study abroad encara rebem, segons opina, pocs estudiants.
Informa finalment que la UAB ens ha proposat programes de cursos d’estiu per
a estrangers.
La degana Rosa Maria Pujol aclareix que el curs internacional s’ha tancat
perquè l’estructura de les assignatures propedèutiques no podien entrar dins
els plans docents per normativa de la UAB i per això s’ha hagut de buscar una
altra fórmula.
Torn d’intervencions:
No hi ha cap paraula en aquest torn.
7. Altres informacions de l’equip de deganat
La professora Àngels Campà fa un breu resum de les dades de matrícula: 60%
percentatge procedent de Formació Professional a Educació Infantil; 30% a
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Educació Primària; 45% a Educació Social i 26% a Pedagogia. Manifesta que
en les notes de tall els percentatges han baixat una mica per les variacions en
la puntuació de les PAU. Tanmateix diu que, excepte a Educació Primària,
tenim les notes de tall més altes de tot Catalunya.
La degana Rosa Maria Pujol expressa que les notes de tall s’han situat en la
hipòtesi que havíem previst. El 60% d’Educació Infantil va justificar que
s’oferissin grups matí i tarda. Diu que el problema no està solucionat donat que
ignorem el què succeirà en els propers anys, però creu que la decisió que va
prendre la junta és positiva mentre aquests percentatges d’estudiants
procedents de la Formació Professional es mantinguin.
En relació a les obres del nou edifici, anuncia que el projecte i l’avantprojecte
es troben paralitzats tot esperant dies millors i això ha fet que hagin sorgit
problemes per disposar d’espais per a la docència. Hi havia la possibilitat de
distribuir els estudiants en altres lloc del campus, però això comportava no
garantir les classes de manera estable en un mateix lloc. Per això, diu, es va
prendre la decisió de racionalitzar el màxim els espais dins la nostra Facultat.
Això ha comportat, per exemple, quedar-nos sense sala d’actes (tot i que en un
futur pot ser recuperable com a sala d’actes de nou).
El professor Lluís Quintana informa que els laboratori 1 i 2 es renovaran a mig
curs i que durant un mes es produiran incomoditats degut a les obres de
remodelació. També informa que s’ha creat l’aula 74 on abans hi havia un taller,
l’espai d’educació viària i el seminari de Didàctica de l’Expressió Visual i
Plàstica. Agraeix a tothom que ha acceptat desplaçar-se d’espai per a facilitar l
s remodelacions. En la sala d’actes hi hauran ara les aules 81 i 82 com a aules
grans i també dos seminaris 8A i 8B.
La degana Rosa Maria Pujol informa que hi ha un conveni amb el SAF per
poder anar a impartir assignatures d’educació física.
També anuncia que hi ha hagut la reconversió del postgrau de Pedagogia
Terapèutica tot convertint-se en Màster (Màster de suport per a la Inclusió
educativa i social), així com també la creació d’un nous postgrau organitzat
conjuntament amb l’ICE sobre Educació sistèmica i multidimensional.
Comenta que enguany la Facultat tindrà un nou becari assistent de titulació i
que incorporarem vuit professors col·laboradors d’educació (un mestre i set
professors de secundària).
No es produeix cap demanda de paraula en el torn d’intervencions.
8. Aprovació, si s’escau, de la proposta del Departament de Didàctica de
la Matemàtica i les Ciències Experimentals per nomenar doctor
honoris causa al professor Paul Joseph Black
L’exposició de motius per aquesta demanda la realitza el professor Josep Bonil
que destaca la importància del professor Paul Joseph Black en l’àrea de la
didàctica de les ciències i impulsor, en un determinat moment, d’un conveni que
es convertí en referència molt important per al departament de Didàctica de la
Matemàtica i les Ciències Experimentals.
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La degana Rosa Maria Pujol afegeix que va significar tot un punt d’inflexió el fet
de poder participar amb uns programes de desenvolupament de les ciències a
nivell mundial
S’aprova la proposta per assentiment.
9. Aprovació, si s’escau, d’una proposta perquè la Facultat faci un
pronunciament de recolzament a la immersió lingüística a les escoles.
La professora Núria Gorgorió expressa la voluntat de fer una petita nota que es
pugui penjar a la pàgina web de la Facultat. No demana cap discussió
lingüística, política, etc.
La professora Luci Nussbaum es mostra partidària d’afegir un toc més
professional a la nota inicialment presentada perquè no signifiqués parlar
només de cohesió social, etc. I, llavors, proposa:
“Davant la recent interlocutòria del TSJC en relació amb la llengua vehicular de
l’escola a Catalunya, la Junta Permanent de la Facultat de Ciències de
l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona:
1) Manifesta que dóna suport al model d’immersió, reconegut per experts
nacionals i internacionals com un dels més reeixits en educació
plurilingüe.
2) Recorda que aquest model té l’ampli suport de la comunitat educativa,
tant per la seva eficàcia com per la seva contribució a la cohesió social.
Bellaterra, 8 de setembre de 2011”
S’aprova aquesta nota per assentiment

10. Torn obert de paraules
La degana Rosa Maria Pujol recorda que el proper dia 10 d’octubre hi haurà
l’acte de la inauguració del curs de la UAB i que el dia 11 serà l’acte
d’inauguració de curs de la Facultat amb el títol: Educació, comunicació i
xarxes socials. A la tarda del mateix dia es farà un acte d’inauguració pensat
pel màster de secundària però obert als altres estudiants de la resta de màsters
i grups de tarda. En aquest darrer acte s’ha demanant a la professora Mercè
Izquierdo faci la conferència inaugural.
Sense cap altra paraula demanada s’acaba la Junta Permanent a les 12:55 h.

Enric Roca
Secretari de la Facultat
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