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ACTA DEFINITIVA DE LA JUNTA PERMANENT DE FACULTAT DEL
13 de desembre de 2012

Assistents: Carme Armengol, Jaume Barrera, Josep Bonil, Jose Luis Costa, Diego
Castro, Teresa Colomer, Anna Cros, Jordi Deulofeu, Esteve Dot, Joan Estrada,Joaquín
Gairín, Neus González, Núria Gorgorió, Ana Maria Margallo, Conxita Màrquez, Màrius
Martínez, Òscar Màs, Rafael Merino, Jordi Pàmies, Tomàs Peire, Josep Maria Sanahuja
Antoni Santisteban, José Tejada, Neus Ferran Peralta ,Jordi Medina Jorba, Alfons
Valenzuela, Mª Antònia Rufat, Monica Andrés, Rosa Mª Mejias, Coro Cabrera,

Excusats: Sílvia Blanch Gelabert, Asunción Blanco Romero ,Àngels Campà Guillem,
Mequè Edo Basté, Ferran Ferrer Julià, Marta Fuentes Agustín, Pere Godall Castell,
Antonio Navío Gámez, Luci Nussbaum Capdevila, Albert Rico Busquets, Susanna
Gabardós

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior
2. Proposta de modificació de la memòria ANECA de les titulacions
3. Aprovació dels tribunals dels premis extraordinaris de titulació del curs 2011-12
4. Informacions del deganat
5. Torn obert de paraules

1- Aprovació de l’acta de la reunió anterior
S’aprova l’Acta de la Junta anterior per assentiment
2- Proposta de modificació de la memòria ANECA de les titulacions
La degana, Núria Gorgorió, explica que quan es demana un canvi de la Memòria
ANECA es presenta primer a la COA corresponent i després a la Junta Permanent. Els
que es presenten en aquest document (annex document 1), però, s’han proposat
directament a la Junta Permanent, havent parlat abans amb els professors implicats,
donat que es tracta de canvis merament tècnics.
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Jose Tejada comenta que s’hauria de canviar el títol de l’assignatura : Formació per la
feina per Formació pel treball.
S’aproven les modificacions per assentiment.
3. Aprovació dels tribunals dels premis extraordinaris de titulació del curs 2011-12
La vicedegana Carme Armengol presenta el document de la proposta de tribunals per a
la concessió de Premis Extraordinaris de les titulacions impartides en aquest centre,
corresponents al curs acadèmic 2011-2012. Posteriorment s’elevarà a la Comissió
d’Estudis de Grau de la UAB (Annex document 2).
S’aprova la proposta per assentiment.
4.

Declaració en defensa del català com a llengua vehicular a l’escola:
La degana presenta una proposta de manifest de suport de la immersió lingüística i del
català com a llengua vehicular a l’escola, redactada en relació amb l’avantprojecte de
llei de reforma de la LOMCE del ministre Wert. Abans de la votació, s’obre un torn de
paraules:
Jaume Barrera proposa que s’afegeixi al document alguna referència a les arrels
culturals catalanes.
Joaquin Gairín proposa treure la paraula “insubmissió” i proposa no afegir cap
referència a les arrels culturals catalanes.
S’acorda el text amb un canvi en les línies finals:
El model d’educació lingüística de Catalunya té uns trets essencials que cal recordar:
a) ha estat amplament consensuat, des de l’inici de la seva implantació, per les forces
polítiques i la ciutadania; b) s’ha adaptat als canvis sociolingüístics de la societat
catalana per tal de preservar la cohesió social; c) ha estat reconegut com a exemplar
per la recerca internacional i per experts en polítiques lingüístiques i educatives i d)
s’ha demostrat altament eficaç en les avaluacions de competències plurilingües dels
escolars d’educació primària i secundària.

Aquests trets constitueixen un orgull per la comunitat educativa i avalen la pervivència
del model. Considerem que no es pot modificar cap dels seus principis. Per això, en la
nostra qualitat d’institució dedicada a l’educació, instem a tots els agents educatius a
preservar el model que queda establert per la Llei d’Educació de Catalunya (LEC).
S’aprova el Manifest per assentiment
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Núria Gorgorió demana que es creï una comissió per analitzar la llei Wert i demana
persones voluntàries per formar-ne part. Anna Cros, Jordi Pàmies, Maria Prat, Marius
Martínez i Jaume Barrera seran les persones que formaran aquesta comissió.
4. Informacions del deganat
4.1. Informacions de la degana:
El Deganat felicita al professor Xavier Úcar ja que ha estat escollit nou president de la
Societat Iberoamericana de Pedagogia Social (SIPS). L'elecció es va acordar al XXV
Seminari Interuniversitari de Pedagogia Social, que va tenir lloc a Talavera de la Reina
(Toledo) els dies 29 i 30 de novembre.
La degana informa que els professors Marina Tomàs i Oriol Guasch seran els
representants de la Facultat al Consell l’ICE.
La vicedegana d’Ordenació Acadèmica, Carme Armengol, serà la representant de la
Facultat al Patronat de la Fundació Universitària del Bages (FUB).
Torn de paraules:
El professor Joaquin Gairín recorda que els representants al Consell de l’ICE ho són
com a representants dels departaments de la Facultat i que, per tant, convindria que
informessin els departaments sobre els temes tractats en el Consell. Demana també que
la representació vagi variant.
La degana respon que es tindrà en compte la proposta.

4.2. Informacions del vicedegà de pràcticum i Serveis Tomás Peire:
4.2.1. Millores i optimització dels espais de la Facultat:
- S’ha reposat material pel laboratori
- S’ha reposat el material robat a les aules 81 i 82
- Tot el material que hi havia a l’ADRE s’ha traslladat a l’Aula de màsters 1 i 2. A
l’aula de màsters gran, s’hi ha posat el material de matemàtiques i, a la petita, el
material d’Educació Infantil. Aquests espais seran utilitzats prioritàriament per fer
docència de màsters.
-A l’Aula 18, s’han canviat els bancs per cadires. Els bancs es reutilitzaran a la Unitat
Docent del Vall d’Hebron.
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Totes aquestes millores s’han pogut fer gràcies a les aportacions econòmiques que han
fet alguns màsters i Departaments de la Facultat.
-Tomás Peire explica que es produeixen moments de col·lapse a les aules d’Informàtica
del G6. Per solucionar aquest problema, es reconvertirà l’espai de 3r Cicle (Mòdul GL),
que no s’utilitza gaire, en una aula d’informàtica, de manera que es pugui fer servir
quan calgui. Per mantenir la seguretat d’aquest espai, s’encadenaran els aparells i es
tancarà, de manera que s’haurà de demanar la clau a l’Slipi.
4.2.2. Reunió d’usuaris del bar:
A finals de novembre es van reunir tots els implicats: el responsable de l’empresa, els
membres de la comissió d’usuaris de la facultat, la responsable de la UAB .La reunió va
tenir un caràcter col·laboratiu. L’empresa va comentar que aquest bar no és rendible;
des de la Facultat es va comentar que hi faltava qualitat. Es va acordar que es millorarà
l’espai de carmanyola posant dos microones. Els responsables del bar estudiaran altres
possibles solucions per millorar-ne la rendibilitat. Es demana als membres de la Junta
que facin arribar les seves propostes al vicedegà.
Torn de paraules:
El professor Antoni Santisteban pregunta on són els materials de Ciències Socials que hi
havia a l’ADRE i demana que s’expliqui la utilització de les aules de màster noves.
La degana respon que el material està guardat a l’aula de màsters dintre de caixes.
Recorda que el curs passat es va informar als departaments i a la Coordinació
d’Educació Infantil sobre el desmantellament de l’ADRE i se’ls va demanar que es
fessin càrrec de la selecció i posterior endreça del material que els pertanyia. També
comenta que es va decidir d’utilitzar les noves aules per a la docència de màster perquè
es va considerar que, com que els estudiants d’aquests cursos són menys nombrosos que
els de grau, el soroll produït per l’activitat docent molestaria menys als despatxos que hi
ha al costat de les aules.
El professor José Tejada comenta que s’alegra de la millora dels espais dels màsters i
demana que s’optimitzi el seminari 3 (comenta que es necessita urgentment una
pissarra de tipus veleda).

4.3. Informacions del vicedegà de postgrau, Jordi Pàmies:
-El Màster de Recerca en Educació i el Màster de Psicopedagogia ja estan aprovats.
-Ja s’ha fet el procés de verificació del màster de biblioteca escolar.
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-El Deganat ja s’han reunit dues vegades amb el Consell d’Estudiants
Torn de paraules:
-El professor Joaquin Gairin pregunta si el curs vinent s’obrirà el màster de
Psicopedagogia.
La degana diu que sí que es farà.
- El professor Jordi Deulofeu demana que la Facultat vetlli pel màster de secundària
davant del Consell Interuniversitari , responsable de la la resolució sobre places i
especialitats.
La degana respon que el Vicerector de Política Acadèmica Juan José Donaire i ella
mateixa hi estan treballant. De cara al curs vinent, hi ha l’expectativa de poder
recuperar alguna especialitat.
Pel que fa als estudiants, la degana comenta que les pintades que van fer els estudiants
s’han netejat i que el cost ha anat a càrrec del Rectorat.
4.4. Informació sobre la Composició de la Junta de Facultat
La degana explica que allò que s’estipula en el punt 2 del Reglament de la Facultat
sobre els criteris per a la composició de la Junta de Facultat no es compleix. Comenta la
necessitat de seguir els criteris indicats en el reglament i, per tant, de convocar unes
eleccions generals a la Junta de Facultat que respectin el reglament (annex Document 3)
En l’explicació dels criteris, es comenta que aquests canvis afecten sobretot les Unitats
departamentals vinculades a la Facultat. Per tal de minimitzar-ne l’efecte (algunes
Unitats no poden tenir representants a la Junta) es proposa d’agrupar totes les unitats
com si fossin un Departament. La distribució dels representants es decidirà internament
en una reunió d’Unitats, es posarà per escrit i tindrà efecte, únicament, per al període de
mandat de la Junta que surti a les pròximes eleccions.
Torn de paraules:
El professor Josep Bonil pregunta si la xifra del 51% de representants de professorat
amb vinculació permanent és en alguna normativa. Comenta que entén que s’hagi de
refer la constitució de la Junta, però que ha de quedar clar que es perd representativitat.
La degana respon que aquest percentatge és norma de la LOU. Comenta que, amb la
idea de mantenir al màxim la possibilitat de participació dels membres de la Facultat, es
proposarà de convidar a les Juntes a tot el professorat que no en sigui membre, amb veu
i sense vot.
5. Torn Obert de paraules:
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-El professor Joaquin Gairín demana al Deganat que es recordi a tothom que el dia 21
de desembre és lectiu a tots els efectes a la Facultat i que, per tant, cal assegurar que les
aules estiguin obertes.
La degana respon que l’Administrador de Centre ja ha previst i ha organitzat els espais
que caldran.
La vicedegana Carme Armengol recorda que el dia 21 no estaran obertes ni les aules
d’informàtica ni els laboratoris.
-El professor José Tejada demana un aclariment respecte el dia 21, ja que el rectorat va
enviar un mail dient que la universitat tancava per motius d’estalvi energètic.
La degana respon que, a més d’aquests motius, hi ha altres raons que han produït
aquesta decisió.
-La professora Conxita Marquez comenta que cada vegada és més habitual trobar dintre
dels espais de la facultat (fent xivarri, fumant, etc.) estudiant de l’IES Pere Calders.
La degana respon que es parlarà amb la Direcció de l’Institut per intentar de controlar
aquesta tendència.
S’acaba la Junta a les 14:40.

