Acta definitiva de la Junta permanent del 22 d’abril de 2015

Assistents: Carme Armengol, Asunción Blanco, Albert Casals, Diego Castro, Jose Luis Costa,
Anna Cros, Mequè Edo, Neus Gonzalez, Núria Gorgorió ,Conxita Màrquez, Rafael Merino,
Montserrat Oller, Tomas Peire, Maria Prat, Montserrat Rifà, Josefina Sala, Helena Troiano,
Berta Lajara, Aleix Barrera, Rosa Mª Megías.
Excusats: Ibis Alvarez, Sílvia Blanch,Àngels Campà, Jordi Deulofeu, Antoni Navio, Jordi Pàmies.
Ordre del dia:
1.- Aprovació, si escau, de l'acta de la Junta anterior.
2.- Convocatòria d'eleccions al deganat de la Facultat.
3.- Presentació i aprovació, si escau, de la segona part dels criteris d'elaboració del pla docent
(calendaris).
4.- Projecte de millora de la competència lingüística dels estudiants de magisteri: estat de la
qüestió.
5.- Informacions de l'equip deganal.
6.- Torn obert de paraules.

1.- Aprovació, si escau, de l'acta de la Junta anterior.
La degana demana si es pot aprovar per assentiment.
Votació: S’aprova per assentiment.
2.- Convocatòria d'eleccions al deganat de la Facultat.
L a degana presenta el punt i comenta que presentarà la seva candidatura, esperant que es
puguin complir dues condicions: d’una banda, que aconsegueixi constituir un equip i, de l’altra,
que es signi el conveni amb el Vicerectora d’Economia per al desenvolupament del pla de
millora de la competència lingüística dels graus de mestre.
La degana demana si es pot aprovar el calendari electoral per assentiment.
Berta Lajara: pregunta en quin moment l’equip deganal actual presentarà un informe valoratiu
sobre la seva gestió.
La degana respon que es farà en un Junta de Facultat ordinària, probablement a començament
del pròxim curs.
La degana demana si es pot aprovar el calendari electoral per assentiment.
Votació: S’aprova per assentiment.
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3.- Presentació i aprovació, si escau, de la segona part dels criteris d'elaboració del pla
docent (calendaris).
La vicedegana Carme Armengol presenta el punt. Comenta que, un cop s’ha aprovat el
calendari general de la UAB, la Facultat pot presentar el seu calendari. Hi ha dues dates que les
facultats poden aprovar:



Enguany es proposa un pont, donat que Sant Jordi serà un dissabte: el 7 de desembre
Es proposa que l’inici de curs sigui el 14 de setembre. La setmana anterior es farà
l’acollida dels estudiants de primer curs.

La vicedegana comenta les variacions que es produeixen en els calendaris de pràctiques.
El professor Albert Casal: pregunta com és que, en parlar del professorat vinculat en el text hi
ha una frase que diu que hauran de fer “al voltant de 250 hores”. S’acorda que, en comptes
d’aquesta frase, es posarà la forquilla que s’havia aprovat amb els departaments 230/300
hores. Es tracta d’hores de pla docent.
La degana demana si es pot aprovar el calendari per assentiment.
Votació: S’aprova per assentiment.
4.- Projecte de millora de la competència lingüística dels estudiants de magisteri: estat de la
qüestió
La Vicedegana Anna Cros i la degana, Núria Gorgorió expliquen els acords als quals ha arribat la
Facultat des de l’inici del projecte i que han quedat recollits en un document que es farà públic
al professorat.
5.- Informacions de l'equip deganal.
a) Debat 3+2 a la Facultat: Rafa Merino explica el desenvolupament de la segona fase del
debat. Un grup d’estudiants van anar, la setmana passada, al Parlament i van
entrevistar i enregistrar en vídeo els diferents grups polítics que hi participen. El dia 25
de maig es farà un acte on es visionaran els vídeos i es continuarà el debat sobre
aquesta qüestió.
Berta Lajara: remarca que li sembla que és una bona proposta, tot i que la difusió no
s’ha fet a tots els estudiants.
Rafa Merino: comenta que ell va explicar directament la proposta a la persona
responsable de l’assemblea i que s’ha fet difusió a tots els estudiants de les reunions
que s’han convocat. Recorda que la comissió es va crear entre els membres de la Junta
permanent i que els estudiants hi ha participat.
Berta Lajara: comenta que, com a delegada, no li ha arribat la informació.
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b) Campus Itaca: la degana demana l’opinió de la Junta sobre la situació actual del
Campus Ítaca. Recorda que la Facultat s’hi ha implicat des de l’inici i que sempre ha
col·laborat amb l’ICE en les decisions que s’han hagut de prendre. Igualment, sempre
s’ha preocupat per cedir les aules i molt professors hi ha participat i hi participen. Des
d’aquest curs, l’organització del Campus recau sobre la Fundació Autònoma Solidària
(FAS) per decisió de la Vicerectora Sílvia Carrasco. La Facultat té la percepció que s’ha
perdut la interlocució en l’organització del Campus Ítaca: no s’ha rebut cap informació
ni s’ha convocat a cap reunió als representants de la Facultat.
La degana n’ha parlat vàries vegades amb la vicerectora i amb el rector, però l’única
notícia que s’ha rebut és una demanda tècnica d’aulari que ha arribat al SLIPI. Demana
si el professorat té aquesta mateixa percepció, per tal de comptar amb el suport de la
Junta Permanent per manifestar a l’equip de govern que la Facultat es retira de
l’organització d’aquest projecte, donat que no hi ha una participació real en la presa de
decisions. En qualsevol cas, seguirem col·laborant en el desenvolupament de l’activitat
a través de la cessió d’espais i la col·laboració del professorat quan se li demani.
Maria Prat: comparteix la percepció de l’equip deganal i la decepció sobre el rumb que
està prenent aquest programa i el procediment que ha seguit el rectorat a l’hora de fer
aquests canvis.
Montse Oller: considera que no és admissible la falta d’informació i de consideració
davant de la Facultat.
Montse Rifà: comenta que l’equip de govern considera que Ítaca és un programa social
i que pot ser lògic que hagi passat a la FAS i que la Facultat hauria d’haver demanat
una reunió a la FAS . Parla de la problemàtica econòmica que pot representar.
Anna Cros: comenta que la decepció de la Facultat ve del fet d’haver prescindit de la
Facultat a l’hora de prendre decisions sobre aquest programa.
Degana: insisteix en la idea que la Facultat no ha estat consultada en cap moment a
l’hora de prendre decisions.
Rafa Merino: comenta que la decisió és de l’equip de govern de la universitat, per tant,
l’interlocutor de la Facultat a l’hora de discutir el paper i el futur del Campus Ítaca és
l’equip de govern i no el director de la FAS.
Degana: comenta que la proposta encara és més complexa perquè l’equip de govern
va redactar una proposta de reorganització de les funcions de l’ICE que afecta la
Facultat, donat que la proposta inclou que la Facultat es responsabilitzi de la formació
permanent del professorat. La Facultat va redactar unes condicions d’acceptació de la
proposta, però no ha tingut resposta per part del rectorat.
Tomàs Peire: a la pàgina web del Campus Ítaca encara hi surt el nom de la facultat.
Comenta que l’opinió de la Junta és col·legiada i que, per tant, es pot fer arribar
d’aquesta manera a l’equip de govern.
c) Situació escola Gespa: la degana comenta els problemes pressupostaris per fer
sostenible l’escola Gespa i la decisió que ha pres la FUAB, l’equip de govern i el Consell
de Govern de firmar un conveni amb una escola d’educació infantil de Bellaterra, la
Llar d’en Pitus, que es compromet a mantenir les quotes que les famílies paguen
actualment a la Gespa, incloent servei d’acollida de matí i tarda, a assumir una part de
la plantilla de professorat i a fer un projecte educatiu “vetllat” per la nostra facultat.
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Això implica el tancament de l’escola Gespa i l’escolarització dels infants en aquest
altre centre.
Abans d’arribar a aquesta decisió, l’equip de govern ha intentat infructuosament
arribar acords amb l’ajuntament de Cerdanyola i amb el Departament d’Ensenyament
per convertir l’escola Gespa en una escola pública municipal de Cerdanyola.
Una part de la plantilla actual de l’escola passarà a la Llar d’en Pitus; a les altres
persones se’ls oferiran feines alternatives a la FUAB.
Berta Lajara: comenta que no pot saber què van votar els membres de la Facultat al
consell de govern, però que la degana ha expressat a la Junta permanent i al Consell de
Govern que són prioritàries les obres de la Facultat que les que s’haurien de fer a
l’escola. Com a estudiant, considera negativament que la Facultat hagi permès la firma
de l’acord perquè es tracta d’una escola privada i elitista. Les famílies han fet moltes
propostes que no s’han tingut en compte. Comenta que la Facultat ha de participar en
el projecte educatiu del centre, ha de lluitar perquè sigui una escola formadora.
Finalment, considera que la faculta no ha lluitat prou per salvar l’escola.
Mequè Edo: comenta que a la coordinació d’Educació Infantil li sap molt greu la decisió
que s’ha pres.
Degana: reitera que la Funció prioritària de la universitat donat l’encàrrec social que se
li fa és la formació superior i que, per tant, la seva obligació com a degana es demanar
que es prioritzin els edificis de les Facultats. Remet a les actes del Consell de Govern
per conèixer les paraules que va pronunciar en aquestes reunions. Remet també als
documents tècnics que s’han elaborat sobre l’escola Gespa.
6.- Torn obert de paraules.
Berta Lajara: en referència a les mencions que s’obren a Educació Infantil, comenta la queixa
de les estudiants que tenen assignatures optatives reconegudes i que, per tant, no poden fer la
menció.
Carme Armengol: comenta la seva sorpresa sobre la intervenció quan aquesta qüestió s’ha
parlat a diferents Juntes Permanents i que demanar reconeixement o no d’assignatures
convalidables és optatiu. Tot i així, s’ha demanat a la Vicerectora Glòria Gonzàlez si es pot
modificar el règim de permanència en el cas de les estudiants que volen fer la menció i no
poden perquè tenen els crèdits reconeguts. La resposta ha estat negativa. S’han fet unes
quantes reunions amb les estudiants afectades.

S’acaba la reunió a les 14:55

