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Junta Permanent Extraordinària del 8 de març de 2013
Assistents: Carme Armengol, Jaume Barrera, Sílvia Blanch, Asunción Blanco Romero, Josep,
Àngels Campà, Jose Luis Costa, Diego, Teresa Colomer, Anna Cros, Mequè Edo, Joan Estrada,
Pere Godall, Neus González, Núria Gorgorió, Ana Maria Margallo, Rafael Merino, Jordi
Pàmies, Ramon Panyella, Tomàs Peire, Albert Rico Busquets, Neus Ferran, Alfons Valenzuela,
Mª Antònia Rufat, Rosa Mª Mejias, Coro Cabrera,
Excusats: Jordi Deulofeu, Ferran Ferrer, Marta Fuentes, Joaquín Gairín, Conxita Màrquez,
Màrius Martínez, Òscar Màs, Antonio Navío, Luci Nussbaum, Susanna Gabardós.

Ordre del dia:
-Proposta de dobles titulacions per iniciar el 13-14
La degana agraeix als presents l’assistència a la reunió i explica les raons per les quals s’ha
convocat aquesta Junta Permanent extraordinària. Fa un recordatori de les reunions que s’han
celebrat entre degans, vicerectors i Direcció general d’Universitat (DGU) des de fa dues
setmanes i explica la proposta que fa la DGU a les universitats i, en concret, a les Facultats de
Ciències de l’Educació i de Formació de Professorat: l’elaboració d’una doble titulació
d’Educació Infantil i Educació Primària, a ser possible, per al curs 2013-14.
Es tractaria d’una oferta pilot que hauria de fer cada universitat amb una entrada i uns criteris
d’accés diferenciats. La DGU treballaria per agilitzar els processos de la nova proposta de
titulació que hauria de començar el curs 2013-14. El propòsit de la Generalitat és poder anunciar
aquestes dobles titulacions al Saló de l’Ensenyament dels dies 13-17 de març.
També s’anuncia que DGU té la intenció d’aplicar una reducció de places global del 20% per a
l’entrada d’estudiants de magisteri, però que s’intentaran mantenir els recursos actuals a les
universitats que ofereixin aquesta doble titulació. L’argument de la DGU és que es titulen
massa mestres cada curs, que no hi ha prou oferta laboral per a tots els graduats, i per això
proposen tornar a les xifres d’entrada a la universitat del curs 2004-05.
Davant d’aquesta proposta, la degana explica que es tracta d’una decisió que ha de prendre la
Junta permanent i que, de fet, representa una doble decisió: a) oferir una doble titulació EI-EP i
b) en quin moment fer aquesta (o una altra) oferta. Comenta també que, de fet, aquesta mesura
només afectarà les universitats públiques, donat que les privades han anat perdent molta
matrícula en aquests darrers cursos.
S’obre un torn de paraules:
Àngels Campà: comenta com funcionen les dobles titulacions actuals a la UAB i a altres
universitats.
La Degana Núria Gorgorió afegeix que les dobles titulacions sorgeixen de titulacions que tenen
pocs estudiants i que aquest no és el cas de les que ofereix la Facultat, que tenen molta
demanda.
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Teresa Colomer: demana que s’expliquin les raons polítiques que fonamenten la proposta de la
DGU.
La Degana explica que la DGU fonamenta la proposta argüint que actualment sobren 1000
mestres, que la taxa de graduació és molt alta; que hi ha massa estudiants que provenen de cicles
formatius. Tot això, segons la DGU, afecta la qualitat de la formació dels mestres. Creuen que,
si s’ofereix aquesta doble titulació, pujarà la nota de tall i per tant, hi accediran els millors
estudiants si s’hi dedica el millor professorat per impartir—la. S’aconseguiria, doncs, augmentar
la qualitat d’aquesta formació.
La degana comenta que la DGU oblida que els estudiants que arriben a aquestes titulacions amb
notes més altes provenen, en un percentatge molt, alt de Cicles Formatius de Grau Superior, que
és, justament, el tipus d’accés que la DGU voldria evitar.
Rafa Merino: comenta aspectes amb el quals no està d’acord amb la proposta de la Generalitat;
comenta també que s’hauria de demostrar si realment s’estan graduant massa mestres. Respecte
de la consideració que aquesta doble titulació ajudaria a millorar la qualitat de la formació,
comenta que potser seria més productiu que el departament d’Ensenyament fes modificacions
en el sistema. Creu que la resposta de la Facultat ha de ser que no estem d’acord a oferir una
doble titulació per al curs vinent, perquè és impossible fer una bona proposta amb el poc tems
de què disposem.
Ramon Panyella: pregunta fins a quin punt depenen de la Facultat algunes d’aquestes decisions:
matricular menys estudiants, per exemple.
Mequè Edo: Comenta que les retallades són inevitables i que estaria encantada en tenir grups de
60 estudiants de cara al curs vinent, si això anés lligat a una revisió interna sobre la qualitat de
les titulacions o sobre el nivell d’exigència en l’avaluació dels estudiants. També es posiciona
amb un no a la proposta.
Jaume Barrera: Comenta que si l’eix fonamental de la proposta de la DGU és la millora de la
qualitat no veu que la doble titulació la solució del problema.
Neus Gómez: comenta que a la darrera reunió de la seva unitat, es va decidir posicionar-se en
contra de la proposta de la DGU. Comenta que, en tot cas, es podria pensar de cara al curs 201415
Josep Bonil: comenta que no està d’acord amb la proposta de la DGU, ni amb el -CIC-EDU,
perquè atempta contra l’autonomia de les Facultats.
Teresa Colomer: no veu que els problemes es solucionin amb una doble titulació. Si, més
endavant, s’hi veu un sentit hi podria estar d’acord, però no en aquests moments. També
expressa la seva preocupació per la distància que s’ha creat entre l’Administració i les Facultats.
La degana Núria Gorgorió demana que la Junta Permanent es posicioni en relació a la proposta
de doble titulació infantil-primària. Pregunta si tothom estaria d’acord a explicitar com a
posicionament que no es pot planificar aquesta doble titulació infantil-primària per al curs 1314. La Junta Permanent ho accepta per assentiment.
La Vicedegana Carme Armengol explica una proposta que, des del punt de vista de l’equip
deganal, podria servir per acontentar parcialment la DGU tot procurant no perdre cap grup
d’estudiants: oferir la possibilitat, per al curs vinent, que un grup de 20 estudiants (matriculats
amb una entrada diferenciada) poguessin simultaniejar els estudis de manera que obtinguessin
dos títols (EI i EP) en cinc anys o en cinc anys i mig. Si aquesta proposta fos acceptada pel
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nostre rectorat evitaria el tancament d’un grup i permetria de treballar amb grups de 60
estudiants.
La Degana Núria Gorgorió comenta que ha de quedar molt clar que aquesta proposta no
representa fer res de nou, sinó que el que fa és organitzar els horaris i l’arquitectura de les
matèries (del pràcticum, sobretot) de manera que afavoreixi que aquests estudiants puguin fer
les dues titulacions de forma simultània. També diu que aquesta proposta no tanca la possibilitat
de fer una doble titulació en un futur.
S’obre un torn de paraules:
Àngels Campà felicita a la Vicedegana Carme Armengol pel document i considera que és una
bona opció.
Rafael Merino: Pregunta si es coneix què fan les altres facultats on hi ha graus d’educació i si hi
ha alguna possibilitat de fer una acció conjunta amb les altres Facultats d’Educació.
La Degana Núria Gorgorió respon que els degans de totes les universitats públiques i privades,
excepte la UdL porten treballant junts des que va aparèixer la notícia del centre d’èlit de
formació de mestres. Durant aquests darrers dies s’ha treballat conjuntament amb la UdG, la
URV, i la UB, tot i que cadascuna d’elles, per les seves circumstàncies pugui haver pres
decisions finals diferents. Comenta el punt en que es troba cadascuna de les altres facultats en
relació a aquest posicionament. Comenta que molt possiblement, serem els únics que ens hi
oposarem.
Quan la Degana demana quina és la posició de la Junta Permanent davant la idea de fer una
proposta al rectorat i a la DGU de proposar una arquitectura que faciliti la simultaneïtat
d’estudis per a un grup de 20 alumnes, la professora Neus González demana que es posi a
votació. S’aprova per 19 vots a favor, cap vot en contra i 3 abstencions.
Finalitza la reunió a les 14:50

