Junta Permanent 27/02/13

Acta provisional

Junta Permanent de la Facultat de Ciències de l’Educació

Assistents: Carme Armengol, Jaume Barrera, Silvia Blanch, Asunción Blanco,Josep Bonil,
Àngels Campà, Jose Luis Costa, Diego Castro, Teresa Colomer, Anna Cros, Jordi Deulofeu,
Mequè Edo, Joan Estrada, Joaquín Gairín, Pere Godall Castell, Neus González, Núria
Gorgorió, Ana Maria Margallo, Conxita Màrquez, Màrius Martínez, Òscar Màs, Rafael
Merino, Antonio Navío Gámez, Jordi Pàmies, Ramon Panyella, Tomàs Peire, Albert Rico
Busquets, Josep Maria Sanahuja, José Tejada, Neus Ferran Peralta, Alfons Valenzuela, Mª
Antònia Rufat, Rosa Mª Mejias, Coro Cabrera.
Excusats: Ferran Ferrer, Marta Fuentes, Luci Nussbaum, Susanna Gabardós

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior
2. Presentació i aprovació, si escau, dels criteris d’elaboració del pla docent 2013-14.
3. Presentació i aprovació, si escau, de l’informe de seguiment del curs 2011-2012 de
les titulacions de la Facultat.
4. Informacions del deganat
5. Torn obert de paraules

1. Aprovació acta provisional
S’aprova l’acta per assentiment després d’haver afegit el nom d’algunes persones que
no figuraven en l’acta provisional.
2. Presentació i aprovació, si escau, dels criteris d’elaboració del pla docent 13/14
La Vicedegana d’Ordenació Acadèmica, Carme Armengol, presenta el document.
Comenta que hi ha alguns punts del document que tenen un caràcter provisional, a
l’espera de l’aprovació del nou model de dedicació docent. En el document es presenta
també la proposta d’horaris per al curs vinent. La vicedegana demana que es respectin
ja que estan fets tenint en compte la distribució d’espais de la Facultat.
Pel que fa al calendari, comenta que el curs començarà el 16 de setembre.
Pel que fa a la rotació horària de les assignatures i de les mencions, comenta que el curs
passat es van establir uns criteris que s’haurien de respectar. Aquest criteris són
bianuals.
Torn de paraules:
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Neus González:
Comenta que el calendari de les sortides d’Educació Primària són provisionals.
Indica alguns errors (dies de tutories de pràcticum, etc.).
Pregunta si els horaris de divendres a la tarda també seran rotatoris.
Respecte del pràcticum d’Educació Primària, planteja alguns problemes relacionats amb
el calendari (el final del pràcticum IV coincideix amb la setmana intersemestral;
Pràcticum V: alguns estudiants no poden conèixer els tutors fins que no han començat
les pràctiques a les escoles; estada intensiva: està previst que la facin el mes d’abril i,
com que els seminaris s’allarguen fins a finals de juny, les sessions de tutoria queden
una mica buides de continguts).
Josep Bonil:
Pregunta si en el pla docent s’ha de fer d’acord amb el decret Wert o tal com informa el
Vicerector Donaire.
Suggereix que es faci referència al curs 2014-15 quan es parli de la rotació
d’assignatures i mencions.
La Degana Núria Gorgorió li respon que el decret Wert fa referència a la dedicació
docent del professorat. La concreció del decret es farà a través del model de dedicació
docent que encara s’ha d’aprovar.
La Vicedegana Carme Armengol comenta que, encara que s’aprovi el document avui,
s’hi anirà afegint nova informació a mesura que es tingui.
Sobre el pràcticum comenta que si es modifiquen els calendaris de pràcticum s’han de
modificar també les assignatures. Es pot estudiar en el marc de la comissió de
pràcticum.
Pel que fa a la rotació dels horaris dels divendres, comenta que es pot intentar, però és
difícil comprometre’s a fer-ho. Pren nota dels errors que s’han d’arreglar.
El Vicedegà Tomàs Peire complementa la informació de la vicedegana d’Ordenació
Acadèmica i comenta que durant aquest semestre es farà una avaluació del pràcticum, a
partir de la qual es poden proposar alguns canvis.
Mequè Edo explica que avui s’està fent la presentació del pràcticum d’EI de quart curs i
que tant els estudiants com les escoles estan molt satisfet amb els resultats.
Rafael Merino: recorda la necessitat que els departaments assignin les tutories de
pràcticum d’acord amb els criteris establerts per la Facultat.
S’aproven els criteris d’elaboració del pla docent per assentiment
3.- Presentació i aprovació, si escau, de l’informe de seguiment del curs 2011-2012
de les titulacions de la Facultat
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La degana Núria Gorgorió presenta el punt i la vicedegana Carme Armengol recorda
que aquest informe s’ha discutit en diferents àmbits: comissions de docència de les
titulacions, a la COA de Graus i a la COA de màsters.
Torn de paraules:
Joaquin Gairín: demana que en futures edicions es posi el nombre d’estudiants.
S’aprova per assentiment
4.- Presentació i aprovació, si escau, de la proposta de canvi de la memòria del grau
d’Educació Infantil
La vicedegana d’ordenació acadèmica presenta el punt: Arran d’un problema d’una
assignatura de psicologia de segon curs que és anual, es proposa un canvi: que
l’assignatura “Processos Educatius i Aprenentatge” passi a ser semestral i que “Aspectes
Instrumentals de les Llengües” passi a ser anual. Aquest canvi implica proposar un canvi
de semestre de dues assignatures. Aquests canvis es proposen per racionalitzar el
calendari d’aquesta titulació.
L’informe de seguiment del curs 2011-2012 de les titulacions de la Facultat s’aprova per
assentiment.

5.- Informacions del deganat
a) Eleccions a la Junta de Facultat: La Degana Núria Gorgorió recorda que, d’acord amb
el Reglament de la Facultat, s’ha hagut de canviar el sistema d’elecció dels
representants a la Junta de Facultat.
La Vicedegana Anna Cros explica el moment del procés electoral en què ens trobem:
s’han proclamat les candidatures definitives i s’ha fet el sorteig del components de la
mesa electoral electrònica. Recorda que les jornades electorals són els dies 11 i 12 de
març. Comenta que el curs vinent es faran eleccions per cobrir les placis que hagin
quedat vacants.
b) Jordi Pàmies informa que el màster de Psicopedagogia i Biblioteca escolar ja han
estat aprovats per l’AQU i que es continua treballant en el Màster en Recerca en
Educació. També s’està treballant en la difusió (tríptic i llibret) d’aquest màster.
Explica que un grup de 40 estudiants equatorians voldrien matricular-se en aquest
màster.
La Degana Núria Gorgorió felicita la comissió del màster de recerca per l’esforç que ha
fet en unificar criteris.
c) La Vicedegana Anna Cros explica els convenis internacionals que s’han fet
darrerament:
Un conveni amb la Ciutat de Munic vinculat a Educació Infantil, en el marc del qual les
estudiants faran una estada de pràctiques de 6 mesos al final dels seus estudis en centres
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d’educació infantil. En finalitzar les pràctiques, si els resultats són satisfactoris, la ciutat
de Munic els oferirà un contracte de feina. Aquest curs hi ha un grup de 9 estudiants que
han demanat i aconseguit un Erasmus Pràcticum, per marxar a Munic. La Facultat i el
Servei de Llengües han organitzat un curs d’alemany “ad hoc” per tal que puguin
certificar un nivell A1 d’alemany abans de l’estiu. Per poder treballar a Alemanya es
necessita el nivell B1 d’alemany i la coordinadora de Munic es compromet a facilitar al
màxim l’obtenció d’aquest nivell mentre les estudiants realitzin les pràctiques.
Un conveni amb el Regne Unit, també vinculat a la titulació d’infantil, per fer una
estada de pràctiques en escoles d’educació infantil. Es vincula a les beques Erasmus
Pràcticum. Aquest estiu marxaran dues estudiants de quart curs de la titulació.
A partir d’una proposta de l’AECIU, s’està treballant amb la facultat d’educació de la
universitat Noruega de Stavanger per establir un conveni Erasmus en què cada facultat
ofereixi un paquet de 30 ects en anglès que els estudiants (en principi d’Educació
Primària) puguin convalidar per les assignatures optatives.
Pel que fa a mobilitat d’estudiants, la vicedegana comenta han augmentat les demandes
dels estudiants de la facultat per fer estades a l’estranger pel curs vinent, però que ha
disminuït l’arribada d’estudiants estrangers.
d) La Degana Núria Gorgorió informa sobre el Màster de secundària i explica que el
curs vinent hi haurà els següents itineraris:
LLEE anglès (+ altres LLEE); Orientació Educativa; Formació i Orientació laboral;
Geografia i Història; Llengua i Literatura catalana i castellana i Matemàtiques.
e) La Vicedegana Anna Cros explica que el Reglament de la Facultat, refet per la
comissió de reglament a partir de les esmenes que el Gabinet Jurídic hi va fer a
començament d’aquest curs, s’enviarà al Gabinet Jurídic el proper divendres i, si és
possible, es presentarà a l’aprovació de la pròxima Junta de Facultat.
f) propostes de futur
La Degana Núria Gorgorió comenta que s’està treballant en diverses propostes de futur
per a la Facultat i comenta algunes idees:
-Possibilitats de fer dobles titulacions
-Possibilitat de fer una menció conjuntament amb la Facultat de Psicologia.
-Nivell de llengua catalana i anglesa: l’equip deganal proposa que la Facultat organitzi
un sistema perquè, a primer curs, tots els estudiants de magisteri facin un examen de
nivell de català i anglès. Hauríem d’establir un mecanisme per poder exigir el nivell
demanat al final de la titulació (C1 català; B1 anglès).
g) La Degana Núria Gorgorió felicita en nom de la Facultat al professor Màrius
Martínez, que ha obtingut recentment un ajut en el marc de RECERCAIXA.
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5. Torn obert de paraules
- Àngels Campà comenta que el nivell que es demana de català és el C i no el C1 i
també comenta que si es proposa una prova de nivell de llengua estrangera, es tingui en
compte que hi ha un qüestionari d’autovaloració de llengües estrangeres i pròpies,
elaborat en el marc d’un MQD, que està a disposició dels estudiants.
- Josep Bonil troba molt interessants les propostes que s’han fet i també considera que
una estratègia important de cara al futur és l’ocupabilitat de l’alumnat”.

- Rafael Merino comenta que valdria la pena fer un estudi sobre l’ interès, la necessitat,
la viabilitat, etc. De fer dobles titulacions. Pregunta si se sap alguna cosa més sobre els
rumors que arriben des de començaments de curs en referència a la possibilitat de tornar
als estudis de tres anys.
Mequè Edo : sobre les proves de nivell, comenta que és necessari que tots els estudiants
les facin, perquè els nivells de llengua són baixos.
- La Degana Núria Gorgorió agraeix la informació aportada per Àngels Campà sobre
l’ instrument d’autoavaluació, però recorda que, a més d’aquest instrument, ens
interessa una prova de nivell que pugui acreditar el nivell real dels nostres estudiants.
Sobre les dobles titulacions es mostra d’acord amb els comentaris que s’han fet.
Comenta que, segons les informacions que té, la proposta de reduir la durada de les
titulacions està aturada.
-La Vicedegana Carme Armengol diu que respecte a les dobles titulacions s’ha de
comptar amb l’opinió de la Generalitat.

Finalitza la Junta Permanent a les 14:40

