Acta Comissió Acadèmica Màsters

6/03/14

Assistents: Jordi Pamies, José Tejada, Teresa Ribas, Montserrat Oller, A.Santisteban,
Jordi Deulofeu, Josep Mª Fortuny, Montserrat Vilà, Teresa Colomer, Dolors Massats,
David Duran, Diego Castro, Joaquin Gairin, Fina Sala, Margarita Massot.

Ordre del dia
- Aprovació, si escau, dels informes de Seguiment de Màster curs 2012/13
- Aprovació, si escau, dels criteris d'elaboració del pla docent de màsters curs
2014/2015
- Aprovació, si escau, dels canvis incorporats al Màster en Llibres i Literatura Infantil i
Juvenil
- Aprovació, si escau, de la Diplomatura de Postgrau en Les Activitats Fisic-Esportives i
d'Expressió en l'Educació Física Escolar
-Aprovació dels canvis en el Màster de suports a l’inclusió.
- Torn obert de paraules

1. Jordi Pàmies explica que aquest curs ens han demanat de la OPQ un informe
històric de tots els Graus i Màsters.
Aquest curs no està posat el Màster de Secundària ja que ens van demanar un
informe d’avaluació el mes de juny.
Explica el Document.
S’aprova el Document.
2. Jordi Pàmies explica el document la diferència amb el curs passat és el canvi del
càlcul d’hores de dedicació docent.
1cr= 6h x 1’75= x
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I també la diferència entre els que tenen directrius i els que no.

Montse Oller comenta que posa 40 alumnes però en el grup son 54 i desequilibra molt
( treball, pràctiques...)
Jordi Pàmies li respon que posa 40 places i que no hauríem d’admetre més dels que
posa.
David Duran pregunta com es fa la distribució de criteris de distribució del TFM.
Montse Oller li respon que pertanyen als Departaments.
S’aprova el document.
3. Teresa Colomer informa que el Màster de Biblioteques té molta optativitat i
demana que un mòdul es pugui matricular com a curs.
S’aproven els canvis

4. Antoni Santisteban pregunta qui va fer els informes.
Jordi Pàmies li respon que en Tomas Peire i Montse Anton.
Antoni Santisteban fa l’aclariment a la seva pregunta.
Jordi Pàmies comenta que el que hem d’estar alerta és que les formacions no es
trepitgin.
S’aprova per assentiment
5- Jordi Pàmies explica les modificacions que hi ha en aquest màster ja que es tanca
un itinerari que no hi ha molta demanda.
S’aprova per assentiment

6.-Torn obert de paraules:
Fina Sala proposa fer un vídeo del Màster de Recerca tal com s’ha fet en la titulació de
Pedagogia.

