COMISSIÓ D’ORDENACIÓ ACADÈMICA MÀSTERS
Acords de la reunió del 25 de noviembre de 2011

Hi assisteix tothom qui s’havia convocat:
Josefina Sala, Antoni Navio en substitució de Joaquín Gairín Sallán, Jordi Deulofeu),
Luci Nussbaum, José Tejada, Enric Roca, Xavier Úcar , Teresa Ribas, Teresa
Colomer, Margarida Massot, Josep Maria Fortuny, Antoni Santisteban, Ma Jesús
Nebrera (en substitució de Rosa María Megías, Dolors Masats, Pere Godall en
substitució de Cecilia Gassull, Isabel Guibourg, Montserrat Vilà, Josep Maria
Sanahuja, Digna Couso, Lurdes Martinez, Diego Castro i Nuria Gorgorió.
Amb ordre del dia:
1- aprovació de les memòries de renovació de postgraus propis
2 - acord sobre l'avaluació d'ofici dels màsters oficials no
interuniversitaris
3 - oferta de màsters oficials pel curs vinent
4 - presentació i aprovació del màster oficial de psicopedagogia (pel
2013-14)
5 - discussió i aprovació del nou model de màsters de la Facultat
Comença la reunió a la 1 i 10.

1- APROVACIÓ DE LES MEMÒRIES DE RENOVACIÓ DE POSTGRAUS PROPIS
S’acorda per assentiment aprovar les dues memòries de renovació presentades:
-

Màster: Llibres i literatura infantil i juvenil (6ena edició)

-

Diploma de Postgrau: Bibliotecas escolares, cultura escrita y sociedad en la
red (3a edició)

2 - ACORD SOBRE
INTERUNIVERSITARIS

L'AVALUACIÓ

D'OFICI

DELS

MÀSTERS

OFICIALS

NO

Els coordinadors dels màsters oficials no interuniversitaris manifesten que s’acullen
a que els seus programes siguin avaluats d’ofici en el ben entès que això és
possible donat que hem iniciat un procés de reconfiguració dels màsters de la
Facultat i que no es farà cap modificació en els programes actuals de cara al curs
vinent.
La COA manifesta per assentiment el seu acord a aquesta decisió

3 - OFERTA DE MÀSTERS OFICIALS PEL CURS VINENT
Es planteja la possibilitat de programar de cara al curs vinent, un, dos o cap dels
màsters que aquest any es van tancar des d’Ordenació Acadèmica per no arribar a
un determinat nombre d’alumnes.
Acordem replantejar la situació quan tinguem coneixement dels resultats de la
reunió de l’Equip de Govern, Degans i Caps de Departament el proper dia 2 de
desembre.

4 - PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DEL MÀSTER OFICIAL DE PSICOPEDAGOGIA

Després d’una introducció al punt de la Núria Gorgorió, en Josep Ma Sanahuja situa la
proposta de Màster Universitari de Psicopedagogia en el seu context històric i acadèmic.
Seguidament, la Isabel Guibourg ens llegeix una nota sobre l’acord de la Unitat de Psicologia
de l’Educació a la nostra Facultat, que explicita el seu posicionament a favor del MIPE com a
prioritari. Intervé l’Enric explicant el procés seguit en l’elaboració de la proposta d’aquest
màster i les dificultats amb el Departament de Psicologia amb qui ens agradaria poder comptar
per al seu desenvolupament.
Hi ha diverses intervencions en el sentit que resulta estratègic fer la proposta ara i no deixar‐la
per més endavant, més tenint en compte que el curs 2013‐14 ja hi haurà els primers graduats
en Magisteri.
La Isabel Guibourg, com a representant de la Unitat, ens comunica que el dilluns hi ha una
reunió de l’executiva del Departament de Psicologia i que ens comunicaran el seu
posicionament en relació a la seva participació al màster que proposem.
La voluntat és que el procés continuï donat el caràcter estratègic de la proposta, que quan
coneguem el posicionament del Departament de Psicologia l’inclourem a la proposta de
docents i que ja s’anirà modificant els detalls tècnics que calgui en la memòria per arrodonir‐la
i que ja s’aniran enfrontant els diferents punts de conflicte amb que ens puguem trobar en els
processos d’aprovació conforme vagin sorgint. Mantindrem informada la COA del procés.
Procedim a la votació de l’aprovació de la memòria. Tots els vots són a favor, llevat d’una
abstenció.
A més hi ha hagut dues demandes “que consti en acta”:
-

La Fina Sala demana que el dia en que aquest màster s’hagi de programar, si es dona el
cas que un departament no té recursos per fer totes les ofertes dissenyades, els
departaments podran decidir quins són prioritaris.

En aquest sentit hi ha consens en que els acords que es prenen en relació a les propostes que
ara fem són revisables en funció de les possibilitats docents dels Departaments i que arribat el
moment, potser caldrà prioritzar.
-

El Pepe Tejada demani que consti en acta que el 2012‐13 ja no es fa Psicopedagogia i
que seria interessant poder començar el màster que ara proposem el curs 2012‐13.

La resposta és que ja ens han dit que no ens accepten la proposta pel 2012‐13, però des del
Deganat s’hi tornarà a insistir.
5 - DISCUSSIÓ I APROVACIÓ DEL NOU MODEL DE MÀSTERS DE LA FACULTAT

Hi ha diversos torns de paraula en els que intervenen la majoria dels presents manifestant
diversos punts de vista i avantatges i inconvenients de cadascuna de les propostes.
Hi ha diverses paraules (Lurdes Martínez, Pere Godall i Luci Nussbaum) demanant que en la
configuració final que es decideixi hi hagi espai per possibilitats futures que incloguin possibles
propostes fetes des de les àrees de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal.
S’assumenix aquesta demanda i hi ha consens en que sigui quina sigui la proposta que fem
aquesta ha de ser dinàmica i oberta per ajustar‐se a les diverses realitats.
Ja gairebé feta la ronda de torns, l’Enric Roca fa la consideració de la necessitat d’ajornar la
decisió per poder‐ne parlar més a diversos nivells, en particular als consells de departament.

Feta la reflexió per part de la Núria de la necessitat d’avançar en el procés i per votació, amb
11 vots a favor d’ajornar la decisió, 5 en contra i la resta abstencions, es decideix ajornar la
votació.
Ens comprometem a tornar‐nos a trobar el dijous 22 de desembre a la 1 del migdia en que la
COA es tornarà a reunir per prendre aquesta decisió.

