ACORDS DE LA COMISSIÓ D’ORDENACIÓ ACADÈMICA DE
MÀSTERS
– COA Màsters – Ciències de l’Educació
21 març 2012

Assistents: Diego Castro, Digna Couso, Teresa Colomer, Josep Maria Fortuny,
Cecília Gasull, Conxita Màrquez, Lurdes Martínez, Dolors Masats, Rosa María
Megías, Jordi Pàmies, Teresa Ribas, Enric Roca, Fina Sala, Josep Maria Sanahuja,
Antoni Santisteban, Pepe Tejada, Montse Vilà i
Núria Gorgorió
Excusats: Luci Nussbaum, Margarida Massot, Jordi Deulofeu.

Ens reunim amb el següent ORDRE DEL DIA:
aprovar, si s'escau, el nom del nou màster de fusió "MÀSTER DE RECERCA
EN EDUCACIÓ"
aprovar, si s'escau, el nombre i la configuració d'especialitats a programar
per aquest nou màster
nomenar la comissió / les comissions per tirar endavant la proposta de
memòria que caldrà entregar a finals de juliol.

Al llarg de la reunió:
1. S’aprova per assentiment que el nom del nou màster de fusió serà "MÀSTER DE
RECERCA EN EDUCACIÓ"
2. S’aprova per assentiment com a configuració d'especialitats a programar per
aquest nou màster la següent:
Hi ha 15 ECTS comuns obligatoris per totes les especialitats
El TFM de màster és de 15 ECTS
Una especialitat queda configurada per 3 mòduls obligatoris d’especialitat de
6ECTS
Els dos mòduls de 6ECTS optatius d’especialitat que acaben de configurar-la
seran part dels obligatoris d’una altra especialitat (amb els condicionants
establerts per la regulació superior) o seran part d’una oferta d’optatius
comuna i compartida.

3. S’aprova per assentiment:
a.

el nombre de mòduls de 6ECTS assignats a cada departament i, per
tant, el nombre d’especialitats que configuraran el màster.
o

3 mòduls de 6ECTS des de Didàctica de les Expressions (1
especialitat)

o

3 + 3 mòduls de 6ECTS des de Didàctica de la Llengua, la Literatura i
les Ciències Socials (3 LiL, 3 CCSS) (2 especialitats)

o

3 + 2 mòduls de 6ECTS des de Didàctica de la Matemàtica i les
Ciències Experimentals (2 especialitats amb un mòdul compartit)

o

3 + 2 mòduls de 6ECTS des de Pedagogia Aplicada (2 especialitats
amb un mòdul compartit)

o

3 mòduls de 6ECTS des de Pedagogia Sistemàtica i Social (1
especialitat)

b. Podria sorgir una proposta d’especialitat, a més de les opcions anteriors,
si es pot arribar a configurar a través dels mòduls d’oferta compartida,
sempre i quan hi hagués l’acord i el compromís dels departaments
implicats.
La Conxita Màrquez demana que consti en acta que des del Departament de
Didàctica de les Matemàtiques i les Ciències Experimentals els hauria agradat poder
programar tres especialitats, la tercera d’Educació Ambiental.
La Cecília Gasull i la Lurdes Martínez demanen que consti en acta que des del
Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal els hauria
agradat poder configurar dues especialitats.

Deixem constància que ja hi ha algunes especialitats que tenen nom, ni que sigui
provisional:
Desigualtats socials, diversitat i treball
Qualitat i processos d’innovació en educació
Gestió i desenvolupament organitzacional
Art, cos i moviment
Ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques
Didàctica de les Ciències Experimentals (el concretaran demà)
Didàctica de les Ciències, Socials Geografia i Història
Didàctica de la Llengua i la literatura

4. Es nomenen les comissions per tirar endavant la proposta de memòria que
caldrà entregar a finals de juliol.
COMISSIÓ DE COMUNS: Antoni Santisteban, Digna Couso, Jordi Pàmies,
Luci Nussbaum, Lurdes Martínez, Pepe Tejada i Núria Gorgorió.
Funció: organitzar tot allò que és comú en el nou màster, redactar la part
comuna de la memòria.
La Digna Couso serà substituïda per qui decideixi el seu Departament en el
moment de la seva baixa per maternitat.
COMISSIÓ ESPECIALITATS: Antoni Santisteban, Cecília Gasull, Digna Couso,
Fina Sala, Jordi Deulofeu, Jordi Pàmies, Luci Nussbaum, Lurdes Martínez,
Maria Prat, Montse Rifà, Pepe Tejada, Teresa Ribas i Núria Gorgorió,
Funció: tot allò que essent vinculat a les especialitats és comú en el màster.
Redactar els apartats corresponents a la memòria del màster. Fer de vincle
entre la comissió de comuns i les especialitats
CADA DEPARTAMENT/UNITAT ORGANITZA COM VOL LA/LES COMISSIONS
QUE HAN DE TIRAR ENDAVANT L’ESPECIALITAT.
Funció: definir l’especialitat i redactar la part corresponent de la memòria del
màster.
CAL establir una PERSONA D’ENLLAÇ, preferiblement que sigui de la
comissió d’especialitats o de comuns.

