Acta definitiva Junta Permanent 6 de març de 2015

Assistents: Ibis Alvarez, Carme Armengol, Sílvia Blanch, Asunción Blanco, Albert Casals, Diego
Castro, Jose Luis Costa, Anna Cros, Mequè Edo, Neus Gonzalez, Núria Gorgorió ,Conxita
Màrquez, Rafael Merino, Montserrat Oller, Jordi Pàmies, Tomas Peire, Helena Troiano, Clara
Cardós, Judith Castany, Berta Lajara, Berta Llos, Èlia Tena, Aleix Barrera, Rosa Mª Megías.

Excusats: Àngels Campà, Joaquin Gairín, Màrius Martínez, Maria Prat, Montserrat Rifà.

Ordre del dia:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la Junta Permanent de la sessió anterior. (document adjunt)
2. Presentació i aprovació, si escau, del tancament del pressupost de la Facultat per a l’exercici
2014. (document adjunt)
3. Presentació i aprovació, si escau, de distribució del pressupost de la Facultat per a l’exercici
2015. (document adjunt)
4. Presentació i aprovació, si escau, dels criteris per a l’elaboració del pla docent. (document
adjunt)
5. Informacions de l’equip deganal
6. Torn obert de paraules

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la Junta Permanent anterior (document adjunt).

La degana demana si es pot aprovar per assentiment.
Sílvia Blanch demana que s’accentuï el seu nom.
Votació: S’aprova per assentiment.
2. Presentació i aprovació, si escau, del tancament del pressupost de la Facultat per a
l’exercici 2014. (document adjunt)
La degana presenta el punt i comenta que el document va ser aprovat per la Comissió
d’Economia del dia 27 de gener de 2015. Els estudiants eren de pràctiques i no van assistir a la
comissió. Per aquesta raó es va escriure els estudiants membres de la Junta permanent, la
possibilitat de fer una trobada abans de la Junta per aclarir les qüestions que els calguessin.
L’administrador de centre, José Luís Costa, n’amplia la informació, a partir del comentari del
document adjunt: el pressupost s’ha tancat sense dèficit.
Preguntes:
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Berta Lajara: demana disculpes pel fet que els estudiants no van assistir a la reunió i perquè no
van veure el correu que els van demanar. Demana que se’ls enviïn els correus a la seva adreça
personal. El desplegament del pressupost 2014 afavoreix la comprensió. Però en el pressupost
del 2015 no hi ha aquest desglossament.
Demana alguns aclariments sobre les despeses i algunes desviacions:
Pregunta quin % de professorat funcionari treballa en els màsters universitaris i quants diners
dona la facultat als màsters no oficials.
Pregunta què significa la desviació del punt 21101: s’han gastat menys diners dels previstos
per al manteniment d’edificis
En el punt 22113: demana que es clarifiqui què vol dir “Productes UAB”
En el punt 22119 : demana que es clarifiqui què vol dir “altres subministraments”
En el punt 22602 : demana que es clarifiqui què vol dir “atencions socials”
En el punt 23.101: demana que es clarifiqui que son les despeses de “viatges de personal”
Demana quin és el sou dels becaris de pràctiques i quina és la seva tasca
La degana respon les qüestions de caràcter general: comenta que sempre es fa servir el correu
institucional en la comunicació amb estudiants, professorat i Pas. Respecte dels màsters
privats, aclareix que la facultat no inverteix cap diner en aquests màsters. No tenim les dades
sobre el professorat que hi participa, però es poden aconseguir. Finalment, respecte dels
viatges de personal aclareix que la Facultat paga estrictament viatges de treball en
representació de la Facultat (els viatges de la degana a les reunions de Degans de l’estat
espanyol, per exemple). Respecte dels becaris, comenta que les èpoques en què falten més
becaris, no es pot disposar dels becaris oficials de l’AGAUR. El que ha fet la facultat és allargar
el període de feina d’aquests.
L’administrador de centre respon les preguntes i comenta que és important tenir clar un
aspecte estructural: la facultat no manté l’estructura de la facultat, sinó alguns aspectes
infraestructurals de manteniment (canviar bombetes dels projectors o comprar cadires, per
exemple). Els aspectes infraestructurals, molt necessaris per a la Facultat, depenen del pla
d’inversions de la UAB. Durant aquest curs, la negociació amb l’àrea d’arquitectura ha fet que
algunes inversions les hagin pagat els serveis centrals (s’han canviat les calefaccions, per
exemple); s’ha posat pedaços en algunes cobertes, etc. Pel que fa als aspectes concrets:
Productes UAB: són les tasses, els llapis de memòria, etc. que s’ofereixen a les visites
institucionals. Les llibretes que es repartien aquest curs les va oferir una empresa privada. Es
podria esbrinar com es va gestionar aquesta col·laboració.
Altres subministraments: recull tot el que no hi ha als calaixos anteriors. Està detallat i se’n va
parlar a la Comissió d’Economia. Exemples: substitució del rentavaixelles dels laboratoris,
paper cel·lulosa també dels laboratoris, etc.
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Altres serveis: costos feines web dels màsters de recerca i de secundària, cablejat dels serveis
d’audiovisuals, obsequi acte de graduació dels estudiants, etc. També està detallat.
Viatges de personal: la desviació es produeix perquè no es pot preveure on es reunirà la
Conferencia de Decanos (hi ha viatges més barats o més cars).
Inversions: comenta que sempre es busquen els proveïdors més barats per comprar cadires,
equips d’oficina, cortines d’aula, etc.
Berta Lajara: demana si es poden veure les factures.
Jose Costa: demana que en el marc de la comissió d’economia es pot veure tota la informació
que es demana.
Elena Troiano: comenta que en aquesta junta i en altres no es dediquen més de tres minuts a
comentar informes de titulació, d’avaluació, etc. Creu que és molt més interessant, des del
punt de la participació en la política de la Facultat, estudiar-se aquests documents, que no pas
utilitzar el temps en investigar les factures de les despeses de la Facultat. Des del seu punt de
vista, els estudiants poden incidir políticament en el futur de la Facultat en qüestions molt més
interessants.
Es procedeix a la votació per l’aprovació del tancament del pressupost de la Facultat per a
l’exercici 2014
Votació: vots a favor: 18 vots en contra: 5 abstencions: 0

3.- Presentació i aprovació, si escau, de distribució del pressupost de la Facultat per
a l’exercici 2015. (document adjunt)

La degana presenta el punt i l’administrador de centre, José Luís Costa, n’amplia la informació,
a partir del document adjunt. Recorda quins són els criteris de distribució del pressupost que
es va aprovar el curs passat.
Al final del document apareix el pressupost de funcionament que gestiona la Facultat i que es
desglossa en funció de les desviacions del pressupost de l’any anteriors. Els membres s’adonen
que aquest darrer document no s’havia enviat. Se’n fan fotocòpies
Preguntes:
Berta Lajara pregunta què són les atencions socials.
La degana i l’administrador de centre responen que són les petites atencions (un cafè, un
esmorzar al qual es convida als tutors de les escoles de pràctiques) a persones que visiten la
facultat.
Votació per l’aprovació de la distribució global del pressupost 2105 : vots a favor: 18, vots
en contra: 5, abstencions: 0

Acta definitiva Junta Permanent 6 de març de 2015

En una segona part de la presentació, l’administrador de centre comenta les línies generals de
la despesa prevista per al 2015.
Votació per l’aprovació del pressupost de despesa general de funcionament 2015: vots a
favor: 18 vots, en contra: 0 , abstencions: 5.

4. Presentació i aprovació, si escau, dels criteris per a l’elaboració del pla docent.
(document adjunt) .
La degana presenta el punt i la vicedegana de Graus, Carme Armengol, n’amplia la informació:
Comenta que se’n farà un aprovació parcial perquè el calendari acadèmic de la UAB encara no
està aprovat. No esperem a tenir el calendari perquè s’ha d’iniciar el procés de demanda de
mencions el mes de març. El document és una recopilació de normativa UAB de normativa
generada per la Facultat sobre aspectes que afecten la docència. Hi ha una primera part on no
hi ha cap canvi respecte del curs passat. Comenta alguns dels canvis que es proposen per al
curs vinent (a partir de la pàgina 8 ):
La proposta d’optatives d’E. Infantil i Primària està relacionada amb la modificació de la
memòria dels graus que es va aprovar a l’anterior Junta permanent. Presenta la programació
de les mencions en horari de matí (Ed. Física i Ed. Musical), donat que la Facultat s’hi va
comprometre quan els estudiants que han de fer aquestes mencions feien primer curs. I donat
que la menció d’E. Musical s’ofereix també a E. Infantil. Si es programa al matí, no es solapa
amb els horaris del grau, que són de tarda. Les tutories del pràcticum s’han situat en dos
moments de la setmana: dimecres (11:30-13) i dilluns (16-17:30). No hi ha assignatures
optatives programades en aquest horari. No es programen optatives els dimarts perquè alguns
són de pràctiques. Es programen dilluns i dimecres.
Les mencions d’Anglès i de Necessitats Educatives Específiques, es segueix el mateix criteri que
el curs passat, combinant matí i tarda.
L’oferta de mencions que no s’havien programat en cursos anteriors, marca els horaris que es
proposen en el document.
Demana si hi ha aclariments sobre E. Primària:
L’estudiant Berta Llos agraeix la gestió que s’ha fet sobre les mencions d’Educació Primària,
que recull les demandes dels estudiants.
Carme Armengol presenta l’organització de les assignatures optatives d’E. Infantil i comenta
algunes especificitats dels estudiants d’aquest grau (de moment, hi ha molts estudiants amb
crèdits reconeguts d’optativitat). Per tal que es pugui ampliar l’oferta d’assignatures optatives
(quatre, de menció), s’ha hagut de tancar algun grup optatiu que s’oferia doblat per evitar
l’excés de dispersió i el risc d’haver de tancar optatives per falta de matrícula. Juntament amb
las coordinació del grau, es proposa de no desdoblar els grups de quatre assignatures.
S’oferiran 19 assignatures optatives, però només 3 es desdoblaran en dos grups. És a dir, s’ha
prioritzat la diversificació.
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Demana si hi ha aclariments sobre E. Infantil:
La professora Montserrat Oller parla en nom del seu departament perquè es veu afectat per la
desprogramació d’un dels grups de dues assignatures (Narrativa i Poesia en Educació Infantil /
Projectes globalitzadors des de les Ciències Socials en Educació Infantil) optatives del Grau en
Educació Infantil. Considera que això representa una pèrdua qualitativa de l’oferta del grau. La
valoració que fa el departament sobre aquestes optatives és negativa.
El professor Albert Casal comenta que en document hi ha un error en el nom d’una
assignatura. Opina que la gestió que s’ha fet per poder oferir la Menció de NEE és molt positiu.
De totes maneres creu que és una qüestió d’equilibri que s’haurà d’anar comentant cada curs.
La degana subscriu la idea que cada any s’han de discutir aquestes qüestions, però que sempre
s’ha de pensar en els estudiants.
La vicedegana Carme Armengol comenta que entén el raonament de Montserrat Oller, però
opina que no hi ha una pèrdua de qualitat sinó una diversificació més gran d’optatives pels
estudiants del Grau en Educació Infantil. Justifica a més, que enguany ja s’han tancat aquestes
dues optatives per manca de matriculats. Comenta que s’ha de respectar també la ràtio de la
titulació. Està d’acord que les propostes s’han de revisar cada curs.
Sílvia Blanch, coordinadora del Grau d’Infantil, recorda que la proposta d’augmentar el nombre
d’optatives prové de les demandes dels estudiants.
Finalment, la vicedegana Carme Armengol comenta les propostes per als graus d’Educació
Social i de Pedagogia. Comenta que les optatives que aquest curs s’han ofert en anglès es
tornaran a oferir en català.
El coordinador de titulació, Rafa Merino, comenta que li sap molt greu no poder continuar
oferint aquestes dues assignatures en anglès. Continua havent molt poca demanda dels
estudiants per cursar aquestes assignatures en anglès. Comenta també que les optatives
s’hauran de tancar a 45 estudiants (en compte de 40). Informa sobre un Minor sobre dificultats
de llenguatge i de veu que ofereix el grau de Logopèdia. Les característiques de l’oferta
l‘acosten a la menció d’Audició i llenguatge que la Facultat no ha ofert mai. Creu que és una
oportunitat per als estudiants de magisteri interessats en aquesta especialització.
El vicedegà de màsters, Jordi Pàmies, comenta alguns aspectes de la proposta que afecta el
Màster de Secundària: de moment, s’han programat les especialitats que els darrers anys s’han
concedit a la Facultat. S’ha augmentat la previsió del nombre d’estudiants, no per legitimar-ne
el nombre excessiu d’aquest curs, però per poder preveure una situació similar a la d’enguany.
El curs vinent no es podran programar els tallers que s’oferien, donat que tenen un caràcter
extracurricular i no es poden justificar a la TPD.
Les votacions es fan per titulacions.
Votacions:
Proposta dels criteris d’elaboració del pla docent del Grau d’educació Primària: vots a favor: 23
vots en contra: 0 abstencions: 0
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Proposta dels criteris d’elaboració del pla docent del Grau d’educació Infantil: vots a favor: 22
vots en contra: 1 abstencions: 0.
Proposta de distribució horària dels Graus d’educació Social i de Pedagogia: vots a favor: 22
vots en contra: 0 abstencions: 0.
Proposta dels criteris d’elaboració del pla docent dels Màsters oficials : vots a favor: 22 vots en
contra: 0 abstencions: 0.

5. Informacions de l’equip deganal:
o

Convocatòria Junta de Facultat extraordinària: 18 de març
La degana explica que es va canviar la data inicial de la Junta a causa del canvi de la
data del Claustre UAB. És una Junta extraordinària que té per objectiu portar a
l’aprovació de la Junta la reforma del reglament de la Facultat.
La professora Montserrat Oller demana que el deganat faci un recordatori a tots els
membres perquè assisteixin a la Junta de Facultat.

o

Debat 3+2 a la Facultat
El vicedegà de màsters, Jordi Pàmies, informa sobre la primera activitat que es va dur a
terme el passat 23 de febrer, organitzat pel grup de treball sorgit de la Junta
Permanent. Hi van assistir unes 25 persones.
En una reunió posterior es va acordar que es convidarà tots els col·lectius de la
Facultat a discutir la proposta 3+2 fins a la segona jornada de debat, que es
programarà el mes de maig. Els diferents grups de discussió han de fer arribar les
propostes o conclusions a les quals hagin arribat als organitzadors de la jornada.
Després d’una reunió programada per al 10 de març, es publicarà a la web de la
Facultat el calendari previst per recollir les opinions dels col·lectius i la data de la
segona jornada.
Berta Lajara: pregunta si l’organització té pensat de convidar altres col·lectius, encara
que no siguin de la Facultat.
La degana aclareix que, tot i que el debat sigui de caràcter general, el que ens interessa
és emmarcar-lo en l’àmbit dels graus de la Facultat.

o

Acreditació MFPS
El vicedegà de màsters, Jordi Pàmies, recorda com s’ha desenvolupat el procés
d’acreditació. Comenta alguns dels aspectes que apareixen a l’informe de valoració de
la comissió que ha dut a terme l’avaluació:


Divisió del mòdul de pràctiques externes i Treball de Fi de Màster
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Millorar la informació pública del Màster
Publicar les guies docents en les llengües en què s’imparteix els màsters
Millorar les condicions de contractació del professorat,
Etc.

El vicedegà comenta que la Facultat comparteix algunes valoracions, d’altres no i explica que
s’ha emès un informe de resposta. Finalment, n’hi ha d’altres que no depenen de la voluntat
de la Facultat.
La degana agraeix la dedicació de totes les persones que han fet possible l’elaboració de
l’informe i el seguiment i implantació de les millores suggerides en aquest màster.
o

Pla per a la millora de la Competència Lingüística dels graus de mestre

La degana recorda alguns aspecte ja comentats sobre el projecte de Millora de la Competència
Lingüística dels graus de mestre. Comenta que la Facultat està a punt de firmar un conveni
amb la UAB que permeti disposar d’uns diners que s’ha d’utilitzar per a aquest projecte.
Aquest curs s’han programat una sèrie de cursos de reforç sobre diferents aspectes lingüístics,
seleccionats en funció de les principals dificultats dels estudiants, subvencionats per la
Facultat:
o
o
o
o

o

Curs de català col·loquial (el preu per a l’estudiant és de 25 € sobre el preu real
de 40)
Reforç d’aspectes de català normatiu: (el preu per a l’estudiant és de 25 €
sobre el preu real de 40)
Taller de català escrit : (el preu per a l’estudiant és de405 € sobre el preu real
de 81)
Tutories de correcció fonètica: : (el preu per a l’estudiant és de 12,5 € sobre el
preu real de 25)

Canvis organitzatius en la festa de graduació / festa de final de carrera

La vicedegana Carme Armengol explica que durant tot el curs s’ha anat reunint amb els
estudiants de quart curs, donat que havien demanat poder organitzar l’acte de graduació. A
partir de les converses, els estudiants han decidit de fer actes diferents, organitzats pels grups
classe (en algun cas, els grups s’han posat d’acord per fer un sol acte).
De moment, s’han reservat els dies i els espais per poder celebrar aquests actes. A la pròxima
reunió, els estudiants proposaran el seu programa. La Facultat proposarà que, a cada acta, hi
hagi representació de la coordinació del grau i del deganat. Els estudiants convidaran el
professorat del grup i, en algun cas, demanaran a algun professor que faci una xerrada.
La vicedegana anima el professorat a acompanyar els estudiants en la celebració de l’acte.
Berta Lajara: comenta que en el seu grup es veu de manera molt positiva aquesta fórmula
autogestionada. Troba que ha estat una bona decisió per part dels estudiants i del deganat.
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La vicedegana i la degana recorden als estudiants que és fonamental que vetllin per respectar
la capacitat d’aforament dels espais que tenen assignats, per una qüestió de seguretat.

6. Torn obert de paraules
No hi ha cap paraula.
S’aixeca la sessió a les 15:32.

