Acta Definitiva de la Junta Permanent de 10 de març 2014

Assistents: Ibis Alvarez, Carme Armengol,Silvia Blanch, Asunción Blanco, Josep Bonil, Àngels
Campà, Albert Casals, Diego Castro, Jose Luis Costa, Anna Cros, Jordi Deulofeu, Mequè Edo,
Lourdes Figueiras, Joaquin Gairin, Núria Gorgorió, Conxita Màrquez, Rafael Merino, Antoni
Navio, Montserrat Oller, Jordi Pàmies, Tomas Peire, Maria Prat, Montserrat Rifà, Josefina Sala,
Helena Troiano, Berta Astier, Clara Cardós, Berta Lajara, Clara Sanz, Èlia Tena, Aleix Barrera,
Rosa Mª Megías.
Excusats:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprovació, si escau, de l'acta de la junta anterior
Presentació i aprovació, si escau, dels informes de seguiment dels estudis de grau i de
màster de la Facultat.
Presentació i aprovació, si escau, dels criteris d’elaboració del pla docent del curs
2014-15.
Presentació i aprovació, si escau, del tancament del pressupost de funcionament de la
Facultat de l’exercici 2013.
Presentació i aprovació, si escau, del pressupost de funcionament de la Facultat de
l’exercici 2014.
Presentació i aprovació, si escau, d’un acord sobre l’afectació de l’activitat acadèmica
en cas de convocatòria de vaga.
Informacions de l’equip deganal
Torn obert de paraules

La Degana Núria Gorgorió proposa retirar de l’ordre del dia el punt 6 , donat que es va
començar a discutir a la darrera COA, però encara no s’ha formulat cap proposta.
1- Aprovació, si escau, de l'acta de la junta anterior
Es comenta que hi ha 2 errades: Albert Casals i Maria Prat estaven excusats i apareixen
com a presents i com a excusats.
Un cop corregits els errors, s’aprova per assentiment.

2- Presentació i aprovació, si escau, dels informes de seguiment dels estudis de grau i de
màster de la Facultat.

El Vicedegà Jordi Pàmies presenta el punt i recorda que es tracta d’un informe
important, elaborat pels coordinadors de titulació, dels màsters i els Vicedegans.
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Comenta que el Màster de secundària no hi està inclòs, ja que està pendent de la
reverificació a través d’una auditoria. Recorda que les propostes que figuren en el
document cal que s’implementin en els propers anys.
S’aprova el document per assentiment
3- Presentació i aprovació, si escau, dels criteris d’elaboració del pla docent del curs 2014-15.
La Vicedegana Carme Armengol presenta el punt en dues parts:

a) Criteris d’elaboració dels plans docents:
la Vicedegana explica que, en el document que es presenta a aprovació, s’ha aplicat el
nou model de dedicació docent. Proposa una modificació en el redactat del pràcticum
d’Educació Social i Pedagogia: en el document es recomana que cada tutor tingui, com
a mínim, 5 estudiants. Es proposa afegir en el redactat que es pugui tutoritzar un
màxim d’entre 10 i 15 estudiants.
Comenta que encara s’han de posar les dates d’una sortida de Ciències Socials i que
falten alguns detalls del calendari del pràcticum de Primària.
Torn de paraules:
 La professora Helena Troiano: pregunta si el pràcticum també està
comptabilitzat d’acord amb el nou model de dedicació docent.


La Vicedegana Carme Armengol: comenta que sí que s’ha aplicat.



La Degana Núria Gorgorió comenta que és el moment de comentar si hi ha
quelcom que es trobi a faltar en el document.



La Vicedegana Carme Armengol afegeix que és convenient que els
Departaments revisin la proposta.



L’estudiant Berta Lajara demana que la votació sigui secreta.



El professor Joaquín Gairín diu que, si un membre de la Junta permanent ho
demana, la votació ha de ser secreta, però diu també que els membres de la
Junta han de ser prou coherents com per poder expressar la seva opinió
davant de tothom, ja que aquesta és la funció de la junta permanent.



S’inicia una discussió sobre si s’ha de votar el document dels criteris de pla
docent i el dels horaris junts o per separat. La Degana diu que es votaran per
separat.

Votació de document “Criteris d’elaboració del pla docent 2014-15:
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Vots a favor: 27
Vots en contra: 4
Vots en Blanc: 0

b) Proposta de modificació dels horaris de les mencions i de les optatives d’Educació
Primària:
La Vicedegana Carme Armengol explica les raons per les quals es va discutir a la COA,
i es porta a la Junta Permanent, una nova proposta d’horaris. Parla de les
problemàtiques de les diferents especialitats relacionades amb el fet de fer la menció
en horari de matí o de tarda. Comenta que la proposta que es presenta té la voluntat
de trencar la rigidesa dels dos torns, que no satisfà ningú, jugant amb els dies de la
setmana i amb els horaris de matí i tarda. D’aquesta manera, les mencions es podrien
cursar en un dia i mig (en horari de matí i tarda), incloent-hi el seminari de pràctiques.
Amb les optatives, se seguiria el mateix criteri.
El coordinador d’Educació Primària, Josep Bonil, afegeix que la proposta està
relacionada amb la preocupació per l’estabilitat dels horaris de les mencions i de les
assignatures optatives.
Torn de paraules:
Estudiant Èlia Tena : comenta alguns dels problemes que hi veu en aquesta proposta,
sobretot el fet que amb l’horari que es proposa no es pot treballar. També creu que
acumular la docència en un dia i mig no és beneficiós per a l’alumnat.
Professor Albert Casals: agraeix que es presenti la proposta, però creu que s’ha fet en
poc temps i que caldria més temps per poder valorar més aspectes. Creu que la
proposta no soluciona alguns problemes en relació a l’Educació Física; considera que
no és bo que els estudiants vagin pocs dies a la Facultat, perquè això pot afectar les
tutories i els treballs en grup. Creu que l’acumulació d’hores de classe pot afectar el
rendiment acadèmic dels estudiants. Diu que, des del seu departament ,es suggereix
ajornar la proposta un any per tenir més temps de treballar-la.
Professora Maria Prat: valora la creativitat de la proposta i agraeix l’esforç que han fet
el coordinador de la titulació i l’equip deganal, però creu que la proposta és
precipitada, arriscada i que té inconvenients. Creu que, si no estem segurs de la
bondat dels canvis que es proposen, és millor esperar a fer-los a tenir una proposta
més elaborada. Comenta també l’inconvenient de concentrar la docència en pocs dies.
Proposa que se segueixi aquest model per a les assignatures optatives i que es
mantinguin les mencions com aquest curs.
Professora Montse Rifà: pregunta si aquesta proposta permetria oferir assignatures
de plàstica que ara ja s’estan fent. Recorda que, en el mandat de Rosa Maria Pujol,
s’havia defensar un model que permetés concentrar els horaris en una franja. Demana
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si s’està obrint la possibilitat que aquesta proposta s’ampliï a tots els cursos i pregunta
si la Facultat està pensant en un model horari diferent.
Professor Joaquín Gairín: recorda que la Junta Permanent té la funció de defensar
allò que creiem que és bo per a tota la Facultat. Demana una mica de generositat,
perquè si cadascú parla des de l’òptica del seu departament o del seu àmbit és molt
difícil arribar a cap consens.. Des d’un punt de vista pràctic, entén que les persones
que fan gestió, davant dels problemes, busquen solucions. Creu que no s’ha de caure
en el principi de la burocràcia, on es busquen problemes quan es presenten solucions.
Opina que s’ha de votar aquesta proposta, que és una solució. Si, més endavant es
presenta una altra proposta, es pot pensar en una altra solució.
Carme Armengol: diu que respecta i comparteix alguns dels arguments exposats
anteriorment, però no tots. Diu que és cert que aquesta proposta té inconvenients,
per exemple, els que estan relacionats amb els horaris laborals, tal com ha comentat
l’Èlia anteriorment. Si es manté la proposta actual dels torns, proposa que els torns
siguin per dos anys i que hi intervinguin totes les mencions, perquè les regles del joc
siguin clares des d’un inici.
Respon a Montse Rifà: la proposta que es presenta es planteja només per a mencions i
optatives de quart curs d’Educació Primària.
Josep Bonil: comenta que, si s’aprova la proposta i, en implementar-la, es veu que no
funciona bé, se’n pot presentar una altra. Comenta que s’ha parlat amb moltes
persones, docents i estudiants, i que s’ha vist que no hi ha cap proposta que pugui
satisfer els interessos i les necessitats de tothom, perquè les casuístiques són molt
variades. Diu que ell no ha estat capaç de trobar un horari millor. Creu que, a més del
principi d’estabilitat, ha d’haver-hi un principi d’equitat, per tal que les persones i les
assignatures no estiguin sotmeses a l’atzar.
S’obre un segon torn de paraules:
Professora Fina Sala: creu que s’ha de pensar, en primer lloc, en els interessos de
l’alumnat. Diu que l’alumnat no es matricula per falta de recursos econòmics. Creu que
s’haurien de poder tenir unes mencions al matí i unes a la tarda de manera estable.
Professora Maria Prat: creu que la proposta pot perjudicar alguns estudiants.
Comenta que la Menció d’Educació Física no es pot fer a la tarda a causa dels
problemes d’instal·lacions. No pot acceptar una proposta de torns que faci que la
Menció d’Educació Física vagi a la tarda.
Professora Montserrat Oller: agraeix el temps dedicat a l’elaboració de la proposta,
que troba més justa que l’anterior. Comenta que els canvis que ha anat patint la
proposta mentre es discutia, ha fet que el procés de discussió hagi estat una mica
complicat. Pregunta si es mantindrà el nombre de places de les mencions a 40
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estudiants (se li respon afirmativament) . Pregunta si es podria pensar a trencar la
franja del migdia en l’organització dels horaris.
Estudiant Èlia Tena : creu que no es pot garantir la qualitat acadèmica si es fa una
jornada de gairebé 12 hores. Diu que, en iniciar els estudis a la titulació d’Educació
Primària, es va informar als estudiants que les mencions s’oferien en dos torns mòbils;
per tant, els estudiants ja coneixien les regles del joc des de l’inici.
Estudiant Clara Sanz: demana que els estudiants facin una proposta d’horaris.
Professor Albert Casals: Comenta que ha faltat temps per discutir aquesta solució i per
veure si n’hi pot haver alguna altra. Demana un any de coll per madurar la proposta.
No creu que, si es manté el torn de les mencions, s’hagi de mantenir per dos anys.
Creu s’hauria de fer per a un sol curs.
Professor Jordi Deulofeu: creu que la proposta que es presenta és bona. Creu que és la
més equitativa de totes les que ha vist fins ara. No comparteix la idea que faci poc
temps que es discuteix, tot i que durant els darrers dos mesos s’hagi intensificat la
feina. Considera que és una proposta possibilista, interessant per als generalistes.
Demana que, si es manté el sistema de torns, es faci una rotació estricta de dos anys,
per a totes les mencions.
c) Votació de document de la Proposta de modificació dels horaris de les mencions i de
les optatives d’Educació Primària:
Vots a favor: 19
Vots en contra: 9
Vots en Blanc: 3

4- Presentació i aprovació, si escau, del tancament del pressupost de funcionament de la
Facultat de l’exercici 2013.
La degana presenta la part que fa referència als ingressos i comenta que va ser discutit i
aprovat a la comissió d’Economia. Demana si hi ha algú que necessiti algun aclariment. No es
demana cap aclariment i es procedeix a la votació a mà alçada.

Votació :
Vots a favor: 28
Vots en contra: 0
Abstencions: 3
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La degana presenta la part que fa referència a les despeses i comenta que va ser discutit i
aprovat a la comissió d’Economia i demana si hi ha algú que necessiti algun aclariment al
respecte. No es demana cap aclariment i es procedeix a la votació a mà alçada.
Votació:
Vots a favor: 26
Vots en contra: 0
Abstencions: 2
5- Presentació i aprovació, si escau, del pressupost de funcionament de la Facultat de
l’exercici 2014.
La degana presenta el punt i comenta que va ser discutit i aprovat a la comissió
d’Economia.
Torn de paraules:
Professor Rafa Merino: demana un aclariment sobre el significat del mot “crèdit”.
La degana respon que es refereix a crèdits matriculats
Votació:
Vots a favor: 24
Vots en contra: 0
Abstencions: 3
6- Informacions de l’equip deganal
La degana exposa les informacions següents:
a) Canvi en la distribució de funcions de l’equip deganal. El Vicedegà Tomàs Peire es
dedicarà plenament al Pràcticum i l’Administrador de Centre s’ocuparà de les
qüestions d’economia i serveis.
El professor Tomàs Peire agraeix la feina de totes les persones responsables dels
Serveis de la Facultat i agraeix a la Degana la seva confiança
b) Festa de Graduació: la festa de graduació serà el dia 4 de juliol.
c) Estat de la qüestió en relació als acords presos a la darrera junta permanent:

- La Degana Núria Gorgorió informa sobre el tema de la PAP (Prova d’Aptitud Personal) : Es va
posar a la memòria i es va fer arribar a la comissió d’Afers Acadèmics. El dijous passat hi va
haver una reunió de la comissió del mif-cic-edu i sembla que es va decidir els estudiants de
Cicles Formatius s’examinaran únicament de la part de gramàtica de les proves de llengua
catalana i castellana de les PAU.
-La Degana informa que la Menció d’Educació Infantil i la simultaneïtat d’estudis EI /EP ja han
estat aprovades per la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB.

Acta Definitiva de la Junta Permanent de 10 de març 2014

- Respecte del C2 de català, la Degana informa que s’ha presentat el projecte al Vicerectorat i
s’hi està treballant.

Torn de paraules:
Professora Conxita Màrquez: Pregunta si es tracta d’una doble titulació o de simultaneïtat
d’estudis.
La degana corregeix la informació que hi havia en la diapositiva.
7- Torn obert de paraules:
 Professora Maria Prat: pregunta si, en relació al que s’ha aprovat sobre les mencions,
es poden negociar els dies en què s’oferiran les mencions i si es poden canviar els
solapaments.
 Professor Josep Bonil: respon que, en primer lloc, es farà una demanda als
departaments i que, a continuació, s’intentaran resoldre els problemes que puguin
sorgir, respectant l’acord general que s’ha aprovat i el consens, si hi ha algun canvi.
 Professor Rafa Merino: demana que consti en acta que els informes de seguiment de
les titulacions, que demanen moltes hores de feina, no han generat cap pregunta, cap
comentari, cap crítica, ni a la COA, on es van discutir la setmana passada, ni avui, a la
Junta que els ha aprovat.
 Professora Asun Blanco: comenta que els informes de seguiment tenen una gran
importància donat que l’acreditació depèn d’aquests informes. Reflexiona, en la línia
de Rafa Merino, que en aquesta Junta Permanent han suscitat més polèmica alguns
aspectes formals que el contingut dels informes de seguiment.
Demana que es continuï treballant per tal de poder aprovar un acord sobre l’afectació
de l’activitat acadèmica en cas de convocatòria de vaga.
La Vicedegana Anna Cros li respon que, donada la importància que té aquest punt,
s’ha preferit portar a La Junta Permanent aquest tema quan estigui més treballat per la
COA.

Finalitza la Junta a les 14:50

