Junta Permanent 9/10/12

Acta definitiva

ACTA DEFINITIVA DE LA JUNTA PERMANENT DE FACULTAT DEL 9 D’OCTUBRE DE
2012

Assistents:
Carme Armengol, Jaume Barrera, Silvia Blanch, Asunción Blanco, Àngels Campà, José Luis Costa, Anna
Cros, Jordi Deulofeu, Mequè Edo, Joan Estrada, Pere Godall, Núria Gorgorió, Ana Mª Margallo, Màrius
Martinez, Óscar Mas, Antoni Navío, Jordi Pàmies, Tomas Peire, J.M Sanahuja, Antoni Santisteban,
Mònica Andrés, Coro Cabrera, Rosa Mª Mejías, Mª Antònia Rufat, Alfons Valenzuela.

Excusats:
Ferran Ferrer, Marta Fuentes, Cecília Gassull, Conxita Marquez, Luci Nussbaum, Ramon Panyella, José
Tejada, Suisanna Gabardós, Neus Ferran, Clara Maristany.

Ordre del dia:
1.
2.

Aprovació, si s'escau, de l’acta de l’anterior Junta Permanent de Facultat
Informació de l’equip deganal:
Presentació de l’equip de govern de la Facultat
Informe sobre l’inici de curs
Informe sobre el procés d’aprovació del màster de Recerca
Estat de la qüestió del màster de Formació del Professorat de Secundària
Informació sobre la CPOA (Comissió de Política Acadèmica del Consell
Interuniversitari de Catalunya)

3.
4.

Presentació i aprovació, si s’escau, de la programació docent 2012-2013
Presentació i aprovació, si escau, de l’accessibilitat dels coordinadors de titulació al
Campus Virtual
Torn obert de paraules

5.

La Degana Núria Gorgorió suggereix canviar l’ordre dels punts de l’ordre del dia començant pel punt 2
deixant els punts que necessiten de l’aprovació dels membres de la Junta Permanent pel final per què hi
hagi més gent.
1-

Aprovació, si s'escau, de l’acta de l’anterior Junta Permanent de Facultat

S’aprova l’acta per assentiment.

2-

Informació de l’equip deganal:

2.1- Presentació de l’equip de govern de la Facultat

Núria Gorgorió presenta l’equip del Deganat, els coordinadors/es de titulació , d’internacionals i
estudiants:
PRESENTACIÓ DE L’EQUIP

















Carme Armengol, Vicedegana de Graus;
Anna Cros, Secretaria de Centre i Vicedegana de Relacions Internacionals;
Jordi Pàmies, Vicedegà de Màsters i Postgraus;
Tomás Peire, Vicedegà de Pràcticum, Economia i Serveis;
José Luis Costa, Administrador de Centre;
Asun Blanco, Coordinadora de la Formació Bàsica Compartida;
Àngels Campà, Coordinadora d’Estudiants i Promoció;
Anna Marbà Coordinadora del Màster de Formació del Professorat de Secundària;
Mequè Edo, Coordinadora del Grau d’Infantil;
Sílvia Blanch, Coordinadora del Pràcticum del Grau d’Infantil
Josep Bonil, Coordinador del Grau de Primària;
Joan Estrada, Coordinador del Pràcticum del Grau de Primària
Cristina Escobar, Coordinadora del Grau de Primària en anglès i responsable d’intercanvis de
primària.
Rafa Merino, Coordinador del Grau de Pedagogia i del Grau d’Educació Social
Mònica Feixas, Coordinadora del Pràcticum del Grau de Pedagogia i del Grau d’Educació Social
Josep Ma Sanahuja, Coordinador del Segon Cicle de Psicopedagogia

La Degana agraeix a tot l’equip la bona disposició que han tingut per acceptar l’encàrrec que se’ls ha fet i
també agraeix la gestió i la dedicació de l’equip anterior.
S’informa que durant un temps la composició de la Junta de Facultat estarà desequilibrada a causa de
les jubilacions del professorat. Quan es facin eleccions a Junta de Facultat es corregirà aquest
desequilibri. També s’informa que es faran eleccions de Junta de Facultat pels estudiants. S’informa que
hi ha hagut canvis en les persones que constitueixen la Junta Permanent, perquè els directors de
departament encara ho són en funció del seu càrrec, fins que aprovem el nou reglament.
2.2 Informe sobre l’inici de curs
Núria Gorgorió felicita a la Gestió Acadèmica per la seva dedicació a la feina i per la bona gestió de
l’inici del curs, cosa que ha permès que s’hagi pogut començar amb normalitat. També agraeix als
Departaments que, malgrat els greus problemes de contractació del professorat que han tingut, s’hagin
organitzat de manera que les classes hagin pogut començar amb poques incidències. La degana es
compromet a pressionar al Rectorat perquè, de cara al pròxim curs, s’agilitzin els processos de
contractació de professorat, de manera que tots els docents hagin signat el seu contracte abans de l’inici
de les classes. Igualment, es demana als departaments tinguin les propostes de contractació amb prou
antelació.
Es comenta que la titulació de Psicopedagogia ha hagut de començar les classes amb retard, a causa
d’aquests problemes de contractació i d’altres, relacionats amb l’assignació de la docència a alguns
departaments. S’ha comunicat als estudiants que el curs començarà l’1 d’octubre. La queixa d’algun
estudiant va arribar als mitjans de comunicació, de manera que la facultat ha hagut d’atendre els
periodistes de 8tv.
En relació amb els mitjans de comunicació, es comenta que el dia 2 d’octubre TV3 va anar a la Facultat a
enregistrar el grau en anglès pels informatius i que, d’aquí a pocs dies, el deganat i alguns docents
rebran els periodistes de TV3, els quals enregistraran un reportatge sobre l’anglès a l’escola i en què hi
sortirà puntualment el nou Grau de Primària en anglès que apareixerà en el programa “30 minuts”.

2.3 Aprovació del Màster de Recerca en Educació
La degana informa que el 14 de setembre es va aprovar el màster de recerca en educació a la COA de
màsters de la Facultat i el dia 5 d’octubre es va aprovar en la Reunió conjunta de la Comissió de Graus i
la Comissió de màsters i Postgraus de la UAB.
2.4 Estat de la qüestió del màster de Formació del Professorat de Secundària
S’informa que, a finals del curs passat, la Direcció General d’universitats va comunicar al Rectorat que la
nostra Facultat no podria impartir l’especialitat de llengües estrangeres, que s’havia impartit el curs
2011-12, però que s’impartiria l’especialitat d’orientació laboral i formació.
Fa pocs dies, El Sr. Josep Ribas va comunicar al Vicerector Donaire que s’haurien de tancar les
especialitats de matemàtiques i ciències a causa dels pocs estudiats matriculats ( 15 i 16
respectivament). Després d’una feixuga negociació, la decisió de la Generalitat va ser de tancar
únicament l’especialitat de matemàtiques. Això ha comportat que un professor vinculat d’educació, de
secundària, del departament de Didàctica de la Matemàtica hagi hagut de tornar a l’ Institut. Des del
Departament d’ensenyament han sol·licitat una reunió al Deganat.
2.5 Informació sobre la CPOA (Comissió de Política Acadèmica del Consell Interuniversitari de
Catalunya)
La Degana informa que la Conselleria d’Ensenyament i el Sr. Claudi Alsina, Secretari del Consell
Interuniversitari de Catalunya, consideren que a Catalunya es graduen massa mestres i que, per tal de
millorar la qualitat de l’ensenyament, se n’haurien de graduar un 20% menys. Es comenta que la
Conselleria vol tancar algunes línies de Primària, sense que això afecti ni les universitats territorials, ni
les privades. La degana argumenta que es basen en unes dades antigues (del curs 2004-05), que no
tenen en compte el quart curs d’aquests graus i que, en el cas de la UAB, s’hi han sumat les dades de
Manresa. A la nostra Facultat perilla un grup d’Educació Primària. De moment, la Conselleria no ha
decidit res i tant el rectorat com el deganat treballen perquè no es tanqui cap dels nostres grups.
Altres informacions
-UAB- Emprèn/CS/Pimec
S’ha ofert al deganat de la UAB la possibilitat de participar en un projecte d’emprenedoria, pensat
essencialment per a estudiants de Grau vinculats als àmbits relacionats amb la cultura. És un projecte
pilot que té dues fases. En la primera, caldria identificar estudiants que tinguessin projectes
d’emprenedoria i posar-los en contacte amb el projecte UAB-emprèn, via deganat. Els seleccionats
tindran formació i se’ls ajudarà a trobar finançament. La segona fase del projecte, en el nostre cas,
podria aprofitar-se per vincular-la al Treball de Final de Grau. Es comenta que, més endavant , es podria
pensar en fer una jornada dedicada a la emprenedoria.
-Reglament de la Facultat
La Vicedegana Anna Cros recorda que, a la darrera Junta de Facultat celebrada el dia , es va aprovar el
Reglament de Facultat. Malgrat que el text havia estat revisat pel Gabinet Jurídic, fa pocs dies se’ns ha
informat que estem obligats a fer algunes modificacions que ens obliguen tornar-lo a aprovar en Junta
de Facultat. La setmana vinent es reunirà la Comissió de reglament de la Facultat per començar a
treballar en aquestes modificacions.
-Aulari
El Vicedegà Tomas Peire informa que malgrat la falta d’espai i la tipologia de moltes aules s’han pogut
cobrir totes les necessitats de docència del primer semestre. Informa també que s’estan transformant
tres despatxos del G5 en aules per fer docència als màsters.
-Pràcticum

El Vicedegà Tomas Peire informa que una part dels estudiants de la facultat ha iniciat el pràcticum sense
incidències remarcables. Felicita a Mª Carmen Garcia i als coordinadors de titulació i de pràctiques per
l’èxit de l’organització.
En el torn de paraules, Màrius Martínez pregunta perquè no s’han posat tots els pràcticums el mateix
dia de la setmana i comenta que l’organització en dies diferents ha generat amb problemes en la
docència d’unitats petites.
Carme Armengol li respon que questa decisió obeeix a la manca d’aules de la Facultat .

3.

Presentació i aprovació, si s’escau, de la programació docent 2012-2013

La Vicedegana Carme Armengol presenta els documents que s’han enviat als membres de la Junta
permanent i demana que es revisin i es corregeixin possibles errors. Algunes de les dades que apareixen
en el document són provisionals.
En relació al Treball de fi de Grau, la Vicedegana demana als Departaments i Unitats que li facin arribar
les temàtiques que proposen i els professors responsables, per tal de poder penjar tota la informació
sobre el TFG al web de la Facultat.
S’aprova la programació docent 2012-13 per assentiment.

4. Presentació i aprovació, si escau, de l’accessibilitat dels coordinadors de titulació al Campus
Virtual
La Vicedegana Carme Armengol informa de la decisió que es va prendre, fa dos cursos, de permetre que
els Coordinadors de Titulació puguin entrar com a visitants (amb el mateix perfil que els estudiants) a les
assignatures del Campus Virtual de les seves titulacions. Donat que aquesta decisió ha comportat alguna
queixa per part d’alguns docents, es demana als membres de la Junta Permanent que es sotmeti a
aprovació la proposta.
Després d’un torn de paraules on diverses persones expressen la seva opinió i demanen algun
aclariment, la proposta s’aprova per assentiment.

Torn obert de paraules:
Jordi Deulofeu creu que les relacions entre la Direcció General d’Universitats i l’Autònoma estan en una
situació complicada i preocupant. Comenta que en relació amb el màster de secundària vam començar
tenint 9 especialitats i hem acabat fent-ne 4, amb l’agreujant que els criteris utilitzats per tancar
especialitats no són gens clars. Proposa pensar en estratègies per anar avançant i parar el cop a les
disposicions del Departament d’Universitats.
Tomàs Peire explica que s’està dissenyant un mòdul per facilitar l’accessibilitat de les persones amb
discapacitat i comenta que s’accepten suggeriments.
Asun Blanco pregunta si la Sala 3 del G6 ja no existeix com a Sala de reunions.
Tomas Peire li respon que s’utilitzarà com a seminari per màsters.
Núria Gorgorió comenta que si algú té idees, suggeriments, de cara a la Direcció General d’universitats
que li facin saber.

Finalitza la Junta permanent a les 14:30

