Acta definitiva de la Junta Permanent de dimecres, 21 de maig de 2014
Assistents: Ibis Alvarez, Carme Armengol, Silvia Blanch, Asunción Blanco, Àngels Campà, Jose
Luis Costa, Anna Cros, Jordi Deulofeu, Mequè Edo, Joaquin Gairin, Núria Gorgorió, Conxita
Màrquez, Rafael Merino, Montserrat Oller, Jordi Pàmies, Tomas Peire, Maria Prat, Josefina
Sala, Helena Troiano, Clara Cardós, Judith Castany, Berta Llos, Èlia Tena, Aleix Barrera, Rosa Mª
Megías.
Excusats: Josep Bonil, Albert Casals, Diego Castro, Màrius Martínez, Antoni Navio, Montserrat
Rifà.

1. Presentació i aprovació, si escau, de l'acta de la Junta Permanent anterior.
2. Presentació i aprovació, si escau, de canvis menors dels criteris d’elaboració del Pla
Docent 2014-15
3. Informació de l’equip:
a. Normativa de delegats aprovada pel Consell de Govern del dia 9 d’abril de
2014
b. Pràcticum: Informació sobre el procés de gestió del pràcticum de la Facultat.
c. Junta de Facultat extraordinària (presentació i aprovació, si escau, del
reglament de la Facultat) i Junta ordinària
d. Millora de la competència lingüística dels estudiants de magisteri: estat de la
qüestió.
e. Reconeixement per equivalència del títol de Màster Universitari en
Psicopedagogia amb el Màster de Formació de Professorat de Secundària,
especialitat Orientació Educativa.
f. Acte de graduació.

1.- Presentació i aprovació, si escau, de l'acta de la Junta Permanent anterior.
L’acta s’aprova per assentiment.
L’estudiant Berta Llos recorda que van demanar d’afegir un punt de l’ordre del dia. La degana
comenta que es tractarà en el torn obert de paraules.

2.- Presentació i aprovació, si escau, de canvis menors dels criteris d’elaboració del Pla Docent
2014-15.
-La Vicedegana Carme Armengol presenta el punt i els canvis menors del document: Criteris
per a l’Elaboració del Pla Docent Curs 2014-2015
-El curs vinent els estudiants de segon de primària no faran una sortida de dos dies que s’havia
fet en anys anterior.
-Canvi en el calendari del pràcticum IV de primària: es faran les dues setmanes intensives el
mes d’octubre enlloc del setembre i el segon període intensiu serà de tres setmanes durant el
més de gener. Les assignatures optatives de 4t finalitzaran el mes de desembre de 2014.
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-Màster de Professorat d’Educació Secundària: s’ha posat el llistat d’especialitats que la
Direcció General d’Universitat ens ha permès obrir el curs vinent. Durant la setmana
intersemestral també s’aturaran les classes del màster.
S’aproven els canvis per assentiment.
3.- Informació de l’equip:


Normativa de delegats aprovada pel Consell de Govern del dia 9 d’abril de 2014

La professora Àngels Campà presenta un resum de la normativa aprovada, en concret, dels
aspectes que s’han de determinar: composició del consell d’estudiants, definició de grup
acadèmic, nombre de delegats per grup acadèmic, elecció dels delegats.
Torn de paraules:
L’estudiant Berta Llos: pregunta si el document està aprovat o no. Li sorprèn que, a partir
d’ara, els delegats hagin d’elaborar informes, etc., que els suposaran més feina.
La professora Àngels Campà: comenta que el document està aprovat, però que a la Facultat
s’han de determinar els aspectes que s’han comentat. Aclareix que l’informe de valoració que
es demana és molt senzill, i no suposa una feina extra. Diu que el document, en part, està
inspirat en les funcions dels delegats que ja havia determinat la facultat.
La professora Mequè Edo: creu que el document està força bé, perquè reconeix i fa visible el
paper i la feina dels delegats. Diu que les delegades actuals dels grups del grau d’Educació
Infantil coneixen el document i els ha semblat bé.
La Vicedegana Anna Cros: pregunta com s’han de determinar els punts que s’han comentat. La
professora Àngels Campà i la Degana mostren la transparència on es veu quins punts s’han
d’aprovar a la Junta Permanent.


Pràcticum: Informació sobre el procés de gestió del pràcticum de la Facultat.

El Vicedegà Tomàs Peire exposa la informació següent:
a) la posada en marxa de l’aplicatiu de la Facultat per a l’assignació dels estudiants als
centres de practiques. Comenta que l’assignació estarà relacionada amb l’expedient
acadèmic dels estudiants. Aquest serà el criteri d’assignació per a tots els pràcticums
de la Facultat a partir del curs vinent.
b) Aplicatius del pràcticum del Departament d’Ensenyament (Phobos). Enguany s’ha
modificat, de manera que no resol els problemes del Phobos, sinó que els agreuja.
Totes les facultats han protestat, però no sabem si hi haurà alguna millora.
c) MIF-Pràcticum: la comissió s’ha proposat de crear una base de dades comuna i
accessible per a totes les universitats i dibuixar un mapa informatiu sobre el pràcticum
de cada Facultat (modalitats, objectius, calendaris, etc.). La intenció és transparentar i
facilitar la informació; també la creació de sinèrgies que puguin ajudar a millorar els
pràcticums dels diferents centres.
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d) Informació sobre el pràcticum a la pàgina web de la Facultat. Aquest curs s’ha treballat
per millorar la informació sobre les pràctiques. S’està completant i actualitzat tota la
informació per facilitar al màxim ..
e) Situació actual del pràcticum de la Facultat: s’estan tancant els pràcticums d’aquest
curs, amb l’avaluació dels estudiants, tutors dels centres, tutors de la universitat. S’ha
fet una selecció dels centres amb els quals voldríem treballar el curs vinent i se’ls ha
escrit per demanar-los places per al curs vinent. És a dir, davant dels problemes de
l’aplicatiu, la Facultat s’avança i intenta tenir l’oferta de centres tancades per poder fer
l’assignació dels estudiants durant el mes de juny.
f) Comenta que a la titulació d’Educació Infantil (i, parcialment, a Educació Primària) es
fan presentacions públiques dels treballs realitzats pels estudiants, en les quals es
convida als tutors dels centres i als responsables dels Serveis Territorials. Durant el
primer trimestre s’organitza una jornada amb els tutors dels centres i també es fa una
reunió amb els Serveis Territorials. La Facultat està oberta i connectada amb els
centres i l’administració.

Torn de paraules:
L’estudiant Èlia Tena: demana si és possible que es pugui pagar l’assegurança de les
pràctiques a l’hora de fer la matrícula, disposant d’una informació clara.
Rosa Maria Megías: comenta que el curs passat es va posar un advertiment en el formulari
d’automatrícula. S’ha intentat que quedi tota la informació recollida en el web que s’està
elaborant.
La professora Sílvia Blanch: diu que a Educació Infantil s’informa sobre aquesta qüestió a
les reunions informatives que es fan abans de la matrícula.
La professora Helena Troiano: comenta que a l’aplicatiu es demana al professorat del
pràcticum 1 que avaluïn una intervenció a l’aula que els estudiants no fan. Demana que, si
es fan suggeriments de millora, es comenti això.
El Vicedegà Tomàs Peire comenta que és difícil que un aplicatiu per a tot Catalunya
contempli totes les modalitats, però que proposarà la correcció d’aquest desajustament.
La Vicedegana Carme Armengol: comenta que el fet que els estudiants d’Educació Infantil
tinguin pràctiques a primer curs els ajuda a saber que s’ha de pagar l’assegurança (la
matrícula és assistida). Diu que s’intentarà fer una nota informativa als estudiants de
primer de primària abans de final de curs.
El professor Rafa Merino: informa que a Pedagogia i Educació Social hi ha una comissió que
està revisant una publicació que s’havia fet sobre el pràcticum, amb la intenció de renovar
i actualitzar aquest manual. La publicació estarà a punt el curs vinent.


Junta de Facultat extraordinària (presentació i aprovació, si escau, del reglament de la
Facultat) i Junta ordinària el dia 18 de juny.
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La Degana Núria Gorgorió informa que es convocarà una Junta de Facultat ordinària a
finals de curs. Pel que fa a la proposta de convocar una Junta de Facultat extraordinària
per portar a aprovació el reglament de la facultat, s’ha decidit ajornar-la, perquè no estem
segurs de poder tenir la resposta dels dubtes i de la revisió del reglament que ha de fer el
Gabinet Jurídic a temps per a la Junta.


Millora de la competència lingüística dels estudiants de magisteri: estat de la qüestió.

La Degana informa que la Vicerectora de Qualitat no ha admès a tràmit la proposta aprovada
per la Junta Permanent perquè el Gabinet Jurídic considera que podia generar problemes
legals en el cas que hi hagués alguna impugnació.
Les Vicedeganes Carme Armengol i Anna Cros expliquen que el grup de treball continua
treballant en l’elaboració d’una proposta de seguiment i d’exigència des del primer curs.
La Vicedegana Carme Armengol: recomana a tots els estudiants de la Facultat que certifiquin
els seus coneixements de llengua catalana, perquè, a la llarga, segurament serà un requisit, un
mèrit a les llistes o un avantatge per treballar a les escoles.


Reconeixement per equivalència del títol de Màster Universitari en Psicopedagogia
amb el Màster de Formació de Professorat de Secundària, especialitat Orientació
Educativa.

El Vicedegà Jordi Pàmies explica que l’ AQU ha concedit l’equivalència entre el màster de
psicopedagogia i el Màster de Secundària, especialitat d’Orientació Educativa. Per tant, els
estudiants del màster de la facultat podran treballar com a psicopedagogs en els centres
escolars.
La Degana diu que aquest reconeixement s’ha de considerar com un èxit de les negociacions i
els esforços de les persones que s’hi han implicat, donat que suposa un benefici important per
a l’alumnat que ha realitzat el màster.



Acte de graduació

La Degana informa que es celebrarà el dia 4 de juliol a la tarda. Pere Viladot, director del
Museu de la Ciència, farà la conferència i l’acte tindrà el mateix format que l’any passat.


Felicitacions:
o La Degana felicita la Facultat i traspassa les felicitacions de l’equip rectoral
perquè la nostra Facultat ha tornat a sortir molt ben posicionada en el
rànquing del Mundo: Educació Infantil i Ed. Primària són en primer lloc i Ed.
Social entre les cinc primeres de l’estat espanyol.
o

També es felicita el professor Ramon Panyella que ha guanyat el Premi Crítica
Serra d’Or amb una publicació relacionada amb la seva tesi doctoral.

4.- Torn obert de paraules.
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L’estudiant Berta Llos pregunta sobre les Mencions previstes per al curs 2014-15.
La Vicedegana Carme Armengol comenta la preocupació d’alguns estudiants de Primària
perquè les places de les mencions són inferiors a la demanda. Se’n va parlar en una COA i
es va arribar a l’acord que es faria un grup de treball amb estudiants i professorat per
parlar-ne. Una estudiant de la COA va quedar encarregada de dir quins estudiants
formarien part d’aquest grup, però aquesta informació encara no li ha arribat.
A nivell extern, aquesta preocupació és compartida per totes les Facultats de Catalunya i
se n’ha començat a parlar en el marc de les reunions del MIF-CIC-EDU. A la darrera reunió,
el Departament d’Universitats va parlar de la necessitat de programar noves mencions
relacionades amb les necessitats dels centres escolars. Hi ha una altra reunió programada
per al 6 de juny, amb la Directora General de Primària, Alba Espot, i amb el Director
General de Professorat i Personal de Centres Públics, Alberto del Pozo, per tractar aquest
tema.
Comenta que és important començar a treballar internament, però que externament
també s’ha començat a tractar. En cap cas, però, es pot pensar en una nova proposta per
al curs vinent.
Torn de paraules:
L’estudiant Berta Llos comenta que quan es va parlar amb el coordinador de primària es va
parlar també dels problemes dels horaris. Els estudiants demanaven que s’augmentés el
nombre de places de les mencions.
La professora Maria Prat: en referència a la comissió, creu que ha de treballar la viabilitat
del que demanen els estudiants. La discussió s’hauria de fer amb un calendari realista, que
permetés fer modificacions, si cal, de cara al curs 2015-16.
La professora Mequè Edo: recorda que la Facultat forma Mestres d’Infantil i de Primària.
La comissió ha d’estudiar-ho tenint en compte els perfils de formació, els recursos, etc.
La Degana Núria Gorgorió: comenta que no es tracta d’un debat tècnic (és possible per
horaris o ni, tenim recursos o no, etc.), sinó que la discussió ha de passar per la reflexió
sobre quina mena de mestre vol formar la facultat; i per la reflexió sobre amb què es vol
singularitzar respecte de les altres facultats.
La professora Carme Armengol: recorda que la decisió de crear un grup de treball va sortir
de la COA. Comenta que aquesta discussió no pot quedar al marge del que es discuteixi
amb el Departament d’Ensenyament. Finalment, comenta la necessitat de la Facultat de
fer propostes que ens diferenciïn d’altres universitats. Comenta a la professora Maria Prat
que l’estudi de viabilitat que pugui fer un departament s’ha de contrastar amb un estudi
de caràcter general.
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L’estudiant Elia Tena: entén la discussió sobre el model de mestre, però recorda la situació
concreta en què es troben els estudiants actualment a l’hora de tenir opcions laborals.
L’estudiant Clara Cardós comenta que els estudiants han d’acabar de decidir els noms de
les persones que han de formar part del grup de treball. Agraeix a l’equip deganal que
s’hagi pres seriosament la preocupació dels estudiants. Comenta que la falta de places
suposa també un problema perquè pot trencar l’aspiració vocacional dels estudiants que,
des d primer curs, volen tenir una especialitat.
L’estudiant Èlia Tena comenta una qüestió econòmica: alguns estudiants consideren injust
pagar el mateix per una formació generalista que per una formació de menció que, a la
pràctica, es com si tinguessin dos títols.
La Vicedegana Carme Armengol: recorda que la Facultat treballarà en aquest tema tant
com sigui possible. De totes maneres, comenta el seu malestar davant del comentari sobre
la injustícia perquè no hi ha places de menció per a tothom, perquè els estudiants tenen la
informació abans de matricular-se. La Facultat ha anat provant diferents maneres de
gestionar l’adjudicació de les mencions i hi continuarà treballant, perquè, de moment, no
n’ha trobat cap totalment satisfactòria,.
La Degana Núria Gorgorió agraeix les paraules de la Clara perquè expliciten que es
reconeix que tots treballem per un objectiu comú. Entén que és una reivindicació legítima
dels estudiants poder tenir un títol que els afavoreixi al màxim tenir feina. Ara bé, hem
d’estudiar què és millor: obrir més places d’una determinada menció? obrir més
mencions? Demana que es tanqui la sessió donat que cal anticipar en aquest moment un
debat que ja es produirà en el marc del grup de treball.
La reunió s’acaba a les 15h.

