Reunió COA Màsters del 20 de febrer de 2013

Acta provisional

Assistents: Jordi Pàmies, Jordi Deulofeu, Joaquín Gairín Sallán,José Tejada
Fernández, Teresa Ribas i Seix , Teresa Colomer, margarida massot,Montserrat Oller
Freixa , Antoni Santisteban Fernández, Rosa Maria Megias, Josep M. Sanahuja
Gavaldá, Diego Castro, Conxita Márquez, Maria Prat Grau, David Duran, Digna Couso
Excusats: Josep M. Fortuny

Ordre del dia:

- Aprovació, si escau, d'informes de seguiment i tancament de Màsters 2011-12.
- Proposta procediment aprovació i seguiment postgraus propis de Facultat
-Torn obert de paraules

- Aprovació, si escau, d'informes de seguiment i tancament de Màsters 2011-12
En Jordi Pàmies explica que hi ha 2 tipus d’informes: els de seguiment i els de
tancament, ara s’han realitzat els informes de seguiment dels següents màsters: el
Màster de Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura (Interuniversitari UB), Màster de
Formació de les Persones Adultes (Interuniversitari UB), Màster Universitari en
Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació
Professional i Ensenyaments d’Idiomes i s’ha procedit a fer l’informe de tancament
dels màsters de recerca :
‐ Màster de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials, la Geografia, la Història i
l'Art
‐ Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura
‐ Màster de Recerca en Didàctica de les Matemàtiques i les Ciències
‐ Màster en Recerca de l’Educació
Donat que aquests màsters es fusionen en un únic nou Màster Universitari de Recerca
en Educació (MURE) per al curs 2013‐14 (memòria en aprovació a l’ AQU).
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En les propostes de millora que s’han escrit en els informes de seguiment en relació a
la difusió:
-Millorar la web
Accés a les guies docents
-Millorar la part Nacional i Internacional
-Accés a la comunicació interna
-Millorar la coordinació docent entre el professorat
-Millorar la coordinació docent amb els centres de pràctiques pel que fa a convenis
-Millorar la coordinació entre Universitats pel que fa als màsters interuniversitaris.
-Millores pel què fa als sistemes d’avaluació interns
-Millorar la ràtio
-Millores en els treballs de fi de màster
S’aprova l’informe per assentiment

2- Proposta procediment aprovació i seguiment postgraus propis de Facultat
Jordi Pàmies explica que en la última COA es va quedar que hi hauria 2 ponents
especialistes per fer l’informe, aquest hauria de ser curt i que tingués a veure amb els
ímputs que apareixen en el full d’avaluació.
Aquesta comissió l’hauria de compondre un membre de la COA i un membre extern

3- Torn obert de paraules
Joaquin Gairin proposa que el temps per fer l’informe no hauria de superar les dues
setmanes.
Joaquin Gairin suggereix que s’aprofiti la xarxa de centres que tenim per fer la difusió
dels màsters i que hi hagués una base de dades específica per fer la difusió.
Maria Prat pregunta què passa amb el màster de secundària de música i que voldria
informació
Digna Couso li respon que de les 16 especialitats que hi ha en el màster la DGU ens
n’encarrega 5 per l’any vinent No es preveu que hi hagi l’especialitat de música.
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Comenta que ella com a coordinadora s’assabenta desprès de quines especialitat es
concedeixen a les diferents universitats.
Jordi Pàmies explica que les decisions que es prenen a la Facultat han estat
consensuades prèviament, però que la Facultat no decideix quines especialitats vol
que li siguin concedides.
Digna Couso afegeix que des de la Generalitat no fa servir cap argument acadèmic i
que els encàrrecs que donen a vegades no s’haurien d’acceptar ja que, per exemple,
un mes abans de començar el curs ens han demanat que fem alguna especialitat com
llengües estrangeres que surt cara.
Jordi Deulofeu comenta que l’organització del Màster de Secundària es fa amb criteris
polítics i no acadèmics i la idea de la Generalitat és fer un Màster Interuniversitari de
matemàtiques i això ha reobert els interessos de cada universitat.
Maria Prat comenta que com a Cap de Departament ho demanarà a la Facultat i al
Vicerector. Vol anar ràpid en la demanda.
Josep Mª Sanahuja comenta que en relació al Màster de Psicopedagogia ha rebut una
demanda des de l’àrea de comunicació i que ha d’enviar una fotografia del màster.

