Acta definitiva de la reunió de la Junta Permanent de Facultat del 30 de maig de 2013

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

Ordre del dia

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la Junta Permanent anterior
2. Presentació i aprovació, si escau, de les modificacions en els criteris per a l'elaboració del
Pla Docent 2013-14 (aprovat a la Junta Permanent del dia 27 de febrer de 2013).
3. Presentació i aprovació, si escau, del tancament del pressupost de funcionament de la
facultat de l'exercici 2012.
4. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost de funcionament de la facultat de
l'exercici 2013.
5. Informacions de l'equip deganal
6. Torn obert de paraules

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la Junta Permanent anterior
La Degana Núria Gorgorió demana als assistents si hi ha alguna esmena a l’acta de la Junta Permanent
del dia 2 7 de febrer.
El professor Josep Bonil demana que s’afegeixi en el punt 5 un comentari que va fer: “Una estratègia
important de cara al futur és l’ocupabilitat de l’alumnat”.
Un cop s’afegeix aquesta esmena queda aprovada l’Acta per assentiment i es passa al següent punt de
l’Ordre del dia.

2-Presentació i aprovació, si escau, de les modificacions en els criteris per a l'elaboració del
Pla Docent 2013-14 (aprovat a la Junta Permanent del dia 27 de febrer de 2013)

La Vicedegana Carme Armengol comenta els diferents tipus de modificacions que es proposen marcats
en groc en el document sobre els criteris per a l’elaboració del Pla Docent 3013-14 (annex 1): correcció
d’errors, nova informació, o informació complementària.
La Degana Núria Gorgorió comenta que potser caldria aprovar per separat les modificacions del pla
docent i la proposta que el dia de la Festa Patronal de la Facultat (Sant Jordi) no sigui festiu el curs
vinent donat que és l’endemà del primer dia laboral després de Setmana Santa.

S’aproven per assentiment les modificacions del pla docent.
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S’aprova per assentiment la proposta que la Festa Patronal de la Facultat (Sant Jordi) no sigui
festiu el curs vinent.
3- Presentació i aprovació, si escau, del tancament del pressupost de funcionament de la
facultat de l'exercici 2012

En primer lloc, el vicedegà Tomàs Peire explica el contingut del document sobre el tancament de
l’exercici econòmic 2012 (annex 2). L’administrador de centre, José Costa, afegeix que, tal com és
preceptiu, la Comissió d’Economia de la Facultat ha analitzat amb detall el document que es presenta a
la Junta.

S’aprova el tancament del pressupost de funcionament de la facultat de l'exercici 2012 per
assentiment.
Un cop aprovat el tancament del pressupost, el vicedegà Tomàs Peire explica altres fonts de
finançament de la Facultat que provenen de cànons, AIP, activitats de la Facultat i millora dels
laboratoris de docència. Exposa els criteris que proposa el deganat per distribuir aquests ingressos:
projectes singulars dels graus, projectes estratègics de Facultat, millores en instal·lacions i serveis de la
facultat (annex 3).
A continuació, el vicedegà presenta l’informe de cofinançament (annex 4) i comenta que moltes de les
accions que s’han dut a terme per a la millora de l’aulari i dels recursos per a la docència han estat
possibles gràcies a les aportacions econòmiques de diferents estaments de la facultat (Departaments i
màsters), als quals agraeix la implicació amb els projectes del nostre centre.
En el torn de paraules, el professor Antoni Santisteban demana que, en el futur, s’informi a tots els
màsters i departaments de la possibilitat d’aportar romanents a la Facultat.
La Degana Núria Gorgorió comenta que pren nota del comentari i que es tindrà em compte en el futur
per tal d’intentar fer aquest procés més participatiu. El Vicedegà Tomàs Peire precisa que s’ha informat
en més d’una ocasió respecte de les aportacions rebudes i les despeses efectuades.

4. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost de funcionament de la facultat de
l'exercici 2013
El vicedegà Tomàs Peire presenta el document sobre el pressupost de funcionament de l’exercici 2013
(annex 5) i comenta que la previsió s’ha fet prenent com a referència el pressupost 2012. Donat que la
Facultat només ha rebut un 60% dels diners del seu pressupost, s’ha distribuït també un 60% dels diners
que han de rebre departaments i titulacions.
L’administrador de centre, Jose Costa, comenta que la situació econòmica d’aquest any no serà gaire
preocupant però sí la del 2014, donat que no es pot comptar de manera segura d’obtenir els mateixos
ingressos que en l’exercici anterior a través de fonts addicionals.
La Degana recorda que ha desaparegut l’aportació de la UAB pel concepte AIP i també la possibilitat de
fer una reserva de romanents per l’any 2014, perquè la universitat ja no ho permet.
En el torn de paraules, el professor Josep Bonil pregunta perquè s’ha d’aprovar el balanç i el pressupost,
però no el repartiment dels diners aconseguits per altres fonts.
La Degana respon que, un cop estigui més definit aquest repartiment, se sotmetrà a l’aprovació de la
comissió d’economia.

Acta provisional de la reunió de la Junta Permanent de Facultat del 30 de maig de 2013
El professor Josep Bonil comenta que és un tema de forma,donat que hi ha un pull de diners que no se
sotmet a la discussió i aprovació dels òrgans de govern de la Facultat i considera que s’hauria de fer ja
que el volum econòmic és important.
El Vicedegà Tomas Peire comenta que no hi ha cap inconvenient per aprovar aquestes partides.
Després de valorar diferents propostes, es decideix portar aquest punt en una propera comissió
d’economia i, a continuació, a una Junta Permanent.
S’aprova el pressupost de funcionament de la facultat de l'exercici 2013 per assentiment.

4. Informacions de l'equip deganal
a)

La Degana informa sobre els acords del CIC:

Totes les Facultats d’Educació iniciaran un doble titulació de mestres d’Educació Infantil-Educació
Primària el curs vinent, amb excepció de la nostra facultat. Probablement ha estat un encert la decisió
que va adoptar la Junta permanent, donat que la Generalitat no satisfarà les expectatives (pel que fa al
manteniment del nombre de places d’entrada, etc.) dels centres.
b) El nombre de places de nous ingrés aprovat per a la nostra facultat (curs 2013-14) és el següent:
-Grau d’Educació Primària: 200
-Grau d’Educació Primària en anglès: 75
-Grau d’Educació Infantil:140

c) Constitució del CIC-EDU
S’ha constituït el CIC-EDU, que és una comissió d’experts, dirigida pels professors Miquel Martínez i
Enric Prats la qual, a través de l’experimentació de les dobles titulacions, té l’encàrrec de millorar la
formació dels mestres. Formen part d’aquesta comissió els degans de totes les Facultats, més un expert
de cada universitat (en el cas de la UAB, l’experta és la professora Carme Armengol,). També en forma
part la directora General d’Educació Infantil, Primària i Secundària. De moment, només hi ha hagut la
reunió constituent de la comissió.
d) procés d’aprovació dels màsters oficials:
Màster de Psicopedagogia: aprovat i amb suficient nombre de preinscrits (34 admesos i 13
preinscripcions)
Màster de recerca: en vies de verificació. Hi ha 44 estudiants admesos i 6 preinscripcions.
Màster de formació de persones adultes: 4 Admesos
Màster de biblioteca escolar: 9 admesos i 1 preinscripció

e) Junta de Facultat del 4 d’abril de 2013
La degana, la secretària de centre i el professorat que va assistir a la reunió que es va fer amb els
estudiants membres de la Junta per parlar del reglament de la facultat i expliquen les impressions sobre
la reunió.

d) Constitució de la nova Junta permanent:
La degana comenta la composició de la junta permanent d’acord amb el reglament vigent (2004).
S’informa que es procedirà a l’elecció dels membres de la Junta permanent en la Junta de Facultat
convocada el dia 13 de juny. S’informa també sobre el procediment i el calendari de presentació de
candidatures.

f)

Revisió del graus:

La degana informa sobre dos dels aspectes en què s’està començant a treballar: avaluació i nivell
d’exigència de les diferents titulacions, i prova diagnòstica de coneixement de la llengua catalana per als
estudiants de primer curs de les titulacions de mestre.
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g)

La degana informa sobra la data en què es celebrarà la Festa de graduació: el 5 de juliol a la tarda.

h) Felicitacions de la Degana per la verificació del doctorat únic de la Facultat i també per l’evolució
ascendent de les titulacions de la Facultat en els rànquings (annex 6).

Torn obert de paraules:
La professora Asun Blanco pregunta si, de manera estratègica, interessa que es presenti a les eleccions
de la Junta Permanent com a representant de les unitats departaments.
El professor Jaume Barrera comenta que, a més de la prova diagnòstica de llengua catalana, s’haurien
de fer més proves als estudiants. Per exemple, una prova de comprensió lectora.
El professor Rafael Merino comenta la importància de les qüestions que fan referència als estudiants.
Recorda que alguns dels estudiants membres de la junta es queixaven perquè se sentien poc
representats. Proposa que elaborin un reglament que contempli el funcionament de l’assemblea, que
tingui en compte les minories, etc.
La vicedegana Anna Cros proposa parlar d’aquest tema en el marc d’una reunió amb coordinadors de
titulacions.
La professora Marta Fuentes està d’acord amb la idea i proposa que se’n parli també a les unitats i
departaments per recollir el màxim d’idees.

La junta s’acaba a les 14,50.

