Reunió de la COA de màsters COA 10 d'abril a les 13h . Sala de Juntes de la
Facultat.

Assistents: Jordi Pàmies, Jordi Deulofeu, José Tejada, Teresa Ribas , Antoni
Santisteban, Rosa Maria Megias, Josep M. Sanahuja, David Duran, Josep M. Fortuny,
Montserrat Vilà
Excusats: Teresa Colomer, Conxita Márquez, Maria Prat, Montserrat Oller, Joaquin
Gairin, Diego Castro, margarida massot,

Ordre del dia:
1- Lectura i aprovació de l'acta anterior
2- Aprovació, si escau, d'informe de continuïtat de Postgrau en Educació Sistèmica i
Multidimensional
3- Aprovació, si escau, del Màster de Mediació: Especialista en mediació familiar i
mediació en els àmbits del dret privat
4- Torn obert de paraules

1- Lectura i aprovació de l'acta anterior
S’aprova l’Acta anterior per assentiment
2- Aprovació, si escau, d'informe de continuïtat de Postgrau en Educació Sistèmica
i Multidimensional
S’aprova per unanimitat l’informe de continuïtat del Postgrau en Educació
Sistèmica i Multidimensional
3- Aprovació, si escau, del Màster de Mediació: Especialista en mediació familiar i
mediació en els àmbits del dret privat
S’aprova per unanimitat el Màster de Mediació : Especialista en mediació
familiar i mediació en els àmbits del dret privat

4- Torn obert de paraules
Antoni Santisteban- Comenta que potser aniria millor que qui faci l’informe
d’avaluació no tingui que veure amb el màster
Jordi Pàmies dona un seguit d’informacions:
El màster d’adults ha estat aprovat per l’AQU.
També explica que el Màster de Recerca en Educació va tenir un informe
desfavorable i la propera setmana s’ha de presentar una millora de la proposta tal
com indica l’AQU.
Les presentacions dels Màsters es faran :
El 24 d’abril per Educació Infantil, el 6 de maig per Educació Primària i el 24 i
31 de maig per Educació Social i Pedagogia.
El 18 d’abril es farà la sessió general de la UAB.
Les guies dels màsters s’han d’anar penjant al aplicatiu a partir del 16 d’abril.
Jordi Deulofeu informa sobre el màster de secundària i explica que el Consell
Interuniversitari de Catalunya va decidir que s’iniciava una experiència pilot del
màster de secundària en matemàtiques entre les Universitats Pompeu Fabra,
Politècnica i l’Autònoma.
Va haver una comissió tècnica que va fer un estudi de viabilitat.
La UAB va presentar la proposta i va ser acceptada i la coordinació estarà al
càrrec de Jordi Deulofeu per 3 anys , es farà arribar la memòria a la comissió per
la seva aprovació.
Aquesta especialitat es farà a la Casa de Convalescència.
Les avantatges que suposa son: hi hagut una davallada d’estudiants i aquesta
especialitat es feia un any si i un altre no.
Les desavantatges son que és interuniversitari i això comporta molta feina.
Josep Mª Fortuny proposa fer un màster interuniversitari de recerca ja que
augmentaria el nombre d’alumnes i també de beques internacionals, també ho
diu des del punt de vista dels estudiants estrangers pel tema de visat, permís de
residència...
Jordi Pàmies li contesta que els processos d’unificació son bastant difícils i no és
tant senzill, el màster de secundària és un màster professionalitzador però el de
recerca condueix en un Doctorat.

Actualment la davallada de la matrícula amb la crisi està assegurada i potser en
un futur s’haurà de replantejar i anar per aquí.
Jose Tejada: Comenta que les demandes que té d’estudiants que volen fer el
Doctorat ell els hi diu que els estudis previs que han de fer son el màster de
recerca en educació i creu que s’hauria de potenciar el Doctorat i diferenciar els
màsters professionalitzadors dels de recerca.
J.M.Fortuny: Comenta que La Universitat de Michigan i Berkeley tenen un
màster d’educació.
Jordi Deulofeu explica que l’especialitat de matemàtiques del màster de
secundària no s’aprovarà fins el 30 de juliol ja que té el tractament de Grau
Jordi Pàmies comenta que no està d’acord que s’aprovi més enllà del mes
d’abril.
Antoni Santisteban: Comenta que no entén que si el màster de secundària és un
màster obligatori els hi cobrin als estudiants un segon màster al preu segon i no
de primer ja que això ens perjudica molt.
Jordi Deulofeu: El problema del màster de secundària és que quan convé se’l
tracta com a Grau i quan no convé com a màster.
Finalitza la reunió a les 14h

