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Acta

Definitiva

ACTA DEFINITIVA DE LA JUNTA PERMANENT DE FACULTAT DEL
7 DE MAIG DE 2012
Professorat i membres nats: C. Armengol, J. Barrera, S. Blanch, A. Blanco, J.
Bonil, J. L. Costa, D. Castro, T. Colomer, J. Deulofeu, E, Dot, M. Edo, F. Ferrer,
M. Fuentes, C. Gassull, P. Godall, N. Gorgorió, C. Llobet, A. M. Margalló, C.
Màrquez, M. Martinez, O. Mas, R. Merino, A. Navio, L. Nussbaum, T. Peire, R.
M. Pujol, A. Rico, E. Roca i J. Tejada.
Excusats: A. Campà, J. Gairín, R. Panyella, J. M. Sanahuja i A.
Santisteban,
PAS: M. Andrés, C. Cabrera, M. A. Rufat i A. Valenzuela.
Excusats: S. Gabardós i R. M. Megías.
Estudiants: B. Belbel, N. Ferran, C. Hernández i J. Medina.
Ordre del dia:

1) Lectura i aprovació de l'acta de la Junta anterior.
2) Presentació de programes de mobilitat dels estudiants.
3) Convocatòria d’eleccions a degà/degana de la Facultat.
4) Informacions de l'equip de deganat.
5) Torn obert de paraules.
Comença la Junta Permanent a les 15:14 h.
1) Lectura i aprovació de l'acta de la Junta anterior.
S’aprova l’acta anterior per assentiment.
2) Presentació de programes de mobilitat dels estudiants.
La professora A. Cros, explica els diferents programes de mobilitat dels
estudiants com a coordinadora d’aquests programes de la Facultat.
Programa propi: Es fan pràctiques a La Bressola (20 estudiants out -GEI i
GEP- durant 6 setmanes); pràctiques al Regne Unit; i pràctiques a
Llatinoamèrica (25-30 estudiants). Es menciona que la nostra Facultat és la que
envia més estudiants a fora malgrat la migradesa dels ajuts rebuts.
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La Facultat coordina i regula els programes, destins, titulacions, cursos,
semestres, equivalències amb assignatures, pràctiques i mencions, tutors
generals i tutories de pràctiques així com la formació prèvia dels estudiants.
Hi ha una certa complexitat en els destins de pràctiques. Es percep una
dificultat per encaixar les pràctiques en l’estàndard UAB. També resulta
necessari fer una oferta de tutors “especialitzats” així com una certa dificultat
per vetllar per la qualitat dels destins en el cas de Llatinoamèrica.
En relació al Programa Erasmus (dades 2010-2011), en l’Erasmus Estudis
(estades d’un semestre o d’un curs acadèmic en una universitat estrangera) hi
ha hagut convenis amb 64 universitats europees.
A més de l’Erasmus Estudis hi ha l’Erasmus Pràctiques que consisteix en una
estada de pràctiques en empreses o institucions de països europeus amb una
durada mínima de 3 mesos.
En relació a aquests programes es comenta que des del curs 2011-12
(estudiants in): a) no s’ha ofert el Curs internacional en anglès, b) s’ha posat el
requisit de coneixement de l’espanyol, i c) s’ha fet una oferta d’itineraris per
titulacions. A partir del curs 2012-13, es preveu el manteniment de la demanda
out (49 acceptacions); una major oferta en anglès per als estudiants in i tenir
beques encara més petites (menys de 300€/mes).
Es comenta també el Programa SICUE (dades 2010-11) d’intercanvi
d’estudiants dins l’estat Espanyol amb estades d’un semestre.
Es fa notar que la beca Sèneca és molt superior a la del Programa Erasmus
(500€ mensuals + 120€ per desplaçament).
En relació al curs 2012-13 cal destacar que moltes universitats espanyoles
encara no començaran el quart curs. A més, el reglament Sèneca no preveu
que els estudiants facin el pràcticum durant l’intercanvi.
La previsió 2012-13 és la següent:
Erasmus: 49
Sèneca: 22
Programa propi: 56 (12 becats)
Pel que fa al Programa de Mobilitat Erasmus del PDI i PAS, cal mencionar que
la Facultat és el segon centre on hi ha més mobilitats de PDI (curs 2010-11: 31)
però, en canvi, quasi no hi ha mobilitat del PAS.
Caldria revisar els circuïts d’autorització de la mobilitat del PDI. En aquest sentit,
des d’aquest curs, la Gestió Acadèmica de la Facultat s’encarrega de gestionar
els convenis (excepte PAS i Erasmus Pràctiques).
Des del curs 2010-11 s’aplica la normativa de la UAB en què els departaments
es fan responsables d’acceptar l’estada i de proporcionar la docència dels
professors visitants.
Programa Studies Abroad
Modalitat A: estudiants internacionals de qualsevol país que passen un o dos
semestres a la UAB. Tenen l’opció d’integrar-se amb estudiants espanyols a fer
un programa únicament per estudiants internacionals. El 30% de la matrícula
que paga l’estudiant és retornat a la Facultat.
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Modalitat B: són cursos fets a “mida” per a estudiants o professionals de
qualsevol país.
Torn d’intervencions:
La degana R. M. Pujol destaca el fet que la feina que s’ha fet al llarg de tots
aquests anys és, en part, desconeguda per a la majoria i en canvi representa
un gran potencial de la Facultat. És un tema que ara està prou ordenat tot i que
encara resten moltes vies per intentar explotar-les millor, com pot ser la dels
màsters per exemple.
3) Convocatòria d’eleccions a degà/degana de la Facultat.
Es presenta la proposta de convocatòria d’eleccions a degà/degana de la
Facultat i el calendari electoral que comença el dia 7 de maig i que acabarà el
proper 15 de juny. És prevista la Junta de Facultat extraordinària per escollir
degà/degana per al proper 11 de juny.
S’aprova per assentiment la proposta d’eleccions a degà/degana i el calendari
electoral presentat.

4) Informacions de l’equip de deganat
La degana R. M. Pujol informa sobre les darreres tendències en referència al
Màster de Secundària, on sembla que es persegueixi disminuir el nombre
d’especialitats que ofereixen les universitats; es busquen fórmules per a
intercalar les especialitats entre universitats segons els anys i per a fer
propostes interuniversitàries. La degana afirma que quan es disposi de més
informació serà enviada als directors de departament.
En referència a les hores a fer en el pla docent, la degana explica que la
informació que es desprèn del darrer consell de govern de la UAB és que s’està
estudiant la interpretació de la Llei i que després ja es veurà com s’aplicarà.
També explica que per a la via de la Conferència de Degans hi ha una gran
confusió donat que cada universitat hi fa la seva pròpia interpretació. Per a la
Facultat diu que, avui per avui, continua sent vàlid el que havíem calculat: 660
hores; ràtio 15 (Educació Infantil i Educació Primària) i ràtio 19 (Educació Social
i Pedagogia.).
Informa també que en la Jornada de Portes Obertes la nostra Facultat ha
continuat sent la que ha rebut una més gran demanda per a conèixer els seus
estudis. Afirma que tenim, doncs, un gran percentatge d’estudiants futurs que
volen venir a la Facultat i que aquest pot resultar ser un argument molt
important de cara a fer valer el nostre potencial. La degana també informa de la
Jornada de presentació dels màsters (Fira dels màsters) que es va
desenvolupar amb normalitat.
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Explica que per a les properes eleccions a rector/a de la UAB s’hi han presentat
quatre candidatures i a totes elles hi ha professorat d’aquesta Facultat. En la
mesura que cada candidatura demana dia i hora per fer la presentació a la
Facultat, diu que es procura que tothom pugui tenir l’espai i el temps adequats
per a fer la presentació. També recorda que a mesura que les candidatures
envien la informació, el deganat l’envia al professorat o al PAS d’acord amb el
què demana cada candidatura. En referència a l’horari del vot anticipat, a la
Facultat es va acordar tenim present que tenim estudis diferents al matí i a la
tarda. La degana explica que avui s’ha comunicat que l’horari serà de 9 h a 14
h al matí i de 15 h a 20 h a la tarda.
Torn d’intervencions:
La professora C. Gasull comenta que conclou que els departaments hauran
d’aprovar els plans docents amb els criteris actuals.
El professor R. Merino diu que sembla clar que els professors que no tinguin
una determinada recerca acreditada se’ls augmentarà molt la càrrega docent. I,
per tant, a mig termini es pregunta com es gestionarà en el cas d’aquells que
hagin fet gestió per exemple. També pregunta, en relació al Màster de
Secundària, si val la pena tenir una estratègia conjunta amb altres universitats
davant la tendència a convertir-lo en interuniversitari.
La degana R. M. Pujol contesta que davant els moviments en referència al
Màster de Secundària s’estarà amatent per a veure quina haurà de ser
l’estratègia de cara al curs vinent. Les consideracions sovint parteixen d’un
supòsit que és fals: que el sistema és tancat quan en realitat és obert (per
exemple cal veure l’oferta que fa la UNED a Terrassa). En relació als plans
docents comenta que la situació és preocupant a mig i curt termini; que fins i tot
està previst convocar classes per assistents a titulació (fer classes a preu barat).
La professora L. Nussbaum comenta que ara tots estem funcionant amb uns
diners i condicions per a la contractació de professors, però suposa que els
departaments tindran algun marge de decisió davant noves figures de
professorat. I, en tot cas, com a departament pregunta quin pla docent s’ha
d’elaborar.
La vicedegana C. Armengol comenta que no ens podem arriscar a esperar-nos
a fer els plans docents a mitjans de juny tot esperant que algunes incògnites es
desvetllin. I, per tant, els plans docents s’han de fer amb la hipòtesi actual i si
després cal introduir algun canvi ja es farà. Ara cal fer les guies, demanar els
programes, etc.
La professora L. Nussbaum diu que en molts casos els plans docents estaran
plens de forats en referència al professorat.
La vicedegana C. Armengol contesta que, en principi, la dotació de professorat
és el que tenim ara fins que algú ens digui el contrari.
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El professor J. Barrera recorda que als caps de departament se’ls aconsellà
que a tots els professors associats se’ls fessin contractes de sis mesos.
El professor J. Tejada considera que, per exemple, es podria aconseguir un
compromís amb un termini fixat on es respectés allò planificat. Però a qui es fa
la demanda, a quin interlocutor, es pregunta.
La degana R. M. Pujol diu que en aquests moments no sabem què dirà ni la
Generalitat ni el Ministeri. Per això la consigna ha de ser que treballem amb allò
que tenim ara.
6) Torn obert de paraules.
La degana R. M. Pujol comenta una darrera informació: hi ha catorze persones
a la Facultat que han demanat la jubilació per l’any vinent. Això situa la Facultat
en una situació de feblesa important en relació al nombre de persones estables.
Sense cap altra intervenció es dóna per finalitzada la Junta a les 16:15 h.
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