Acta definitiva junta Permanent 15 de juliol 2015
Assistents: Sílvia Blanch, Asunción Blanco, Àngels Campà, Albert Casals, Diego Castro, Jose
Luis Costa, Anna Cros,Jordi Deulofeu, Mequè Edo, Neus Gonzalez, Núria Gorgorió ,Conxita
Màrquez, Màrius Martínez, Rafael Merino, Antoni Navio, Montserrat Oller, Jordi Pàmies,
Tomas Peire, Maria Prat, Montserrat Rifà , Helena Troiano.

Excusats: Ibis Alvarez, Carme Armengol, Joaquin Gairín, Josefina Sala, Aleix Barrera, Rosa Mª
Megías.

Ordre del dia:
1. Aprovació, si escau, de l'acta de la Junta anterior
2. Reptes per al curs 2015-16
3. Estat de la qüestió del deganat de la Facultat
4. Convocatòria d'eleccions a degà o degana de la Facultat: aprovació, si escau, del calendari
electoral
5. Torn obert de paraules

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la Junta anterior
S’aprova l’acta per assentiment

2. Reptes per al curs 2015-16
La degana informa sobre els principals reptes de la Facultat per al curs vinent, que es poden
resumir en els punts següents:
Acreditació de totes les titulacions de la Facultat: s’hauran de preparar les acreditacions de
totes les titulacions de la Facultat. Els informes han d’estar a punt el maig del 2016..
Plantejament dels nous graus de Pedagogia i Educació Social en la nova arquitectura de
titulacions: s’haurà de decidir si volem plantejar una nova proposta; no es pot no decidir res.
Reorganització de les estructures del Personal d’Administració i Serveis: durant el curs vinent
es començarà a implantar la reorganització del Personal d’Administració i Serveis.
Desenvolupament del Projecte de Millora de la Competència Lingüística dels estudiants
d’Educació Infantil i Primària: s’haurà de tirar endavant el projecte. La degana comenta que
s’ha firmat un conveni entre el el Vicerectorat d’Economia i la Facultat per un valor de 25.000€
anuals pels anys 2015,2016, 2017 i 2018, en relació al programa de Millora i Innovació per la
Formació de Mestres (MIF) del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).

Rafa Merino: comenta que un dels elements que s’han de tenir en compte a l’hora de prendre
decisions sobre els graus d’ES i de PE és que fan les altres facultats de les diferent Universitats.
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S’han dut a terme unes primeres converses per intentar de conèixer i, si es pot, de coordinar
propostes.
3. Estat de la qüestió del deganat de la Facultat
La degana comenta que ahir va presentar la dimissió al rector. A partir d’aquest moment
és degana en funcions. Així mateix, els membres de l’equip de deganat no estan en
funcions. Explica que el fet que ella estigui en funcions no impedeix el funcionament
normal de la Facultat ni el nomenament o cessament de les persones de l’equip tal com
estava previst fer-ho. En canvi, si la Facultat ha de prendre decisions de caràcter
polític/acadèmic durant aquest període, es convocarà una Junta permanent per prendreles de manera col·legiada.
A partir del dia 1 de setembre, els membres de l’equip seran:
Antoni Navio: Vicedegà d’Ordenació Acadèmica i Secretari de Centre.
Tomas Peire: Vicedegà de Practicum
Georgeta Ion: Vicedegana d’Intercanvis i Relacions Internacionals
Salvador Comelles: Responsable del Projecte de Millora de la Competència Lingüística
Àngels Campà: Responsable d’Estudiants i promoció
Anna Mª Margallo: Coordinadora Màster de Secundària
Jordi Pàmies: Coordinador Màster de Recerca
Josep Mª Sanahuja: Coordinador Màster de Psicopedagogia
Jordi Deulofeu: Coordinador Màster de Secundària-Matemàtiques
Teresa Colomer: Coordinadora del Màster de Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura
Neus González: Coordinadora del Grau en Educació Primària
Joan Estrada: Coordinador de Pràctiques del Grau en Educació Primària
Cristina Escobar: Coordinadora del Grau en Educació Primària en Anglès
Melinda Dooly: Coordinadora d’intercanvis del Grau en Educació Primària
Sílvia Blanch: Coordinadora del Grau en Educació Infantil
Lali Pérez: Coordinadora de Pràctiques del Grau en Educació Infantil
Rafa Merino: Coordinador del Grau en Pedagogia i del Grau en Educació Social

Informa que l’equip sortint tindrà el cessament amb data 31 d’agost. Els nomenaments es
faran amb data 1 de setembre.
Anna Cros comenta que la seva decisió de no continuar en aquesta etapa de transició és
un acte personal i no de desafecció cap a la Degana, agraeix als companys que
acompanyaran la Degana en aquesta etapa.

Acta provisional junta Permanent 15 de juliol 20015

4. Convocatòria d'eleccions a degà o degana de la Facultat: aprovació, si escau, del
calendari electoral
La degana presenta la proposta de calendari electoral i explica amb quin criteri ha estat
elaborat: reduir al mínim els períodes de tipus administratiu, per tal d’avançar al màxim les
eleccions, dintre d’un termini raonable. És a dir, per deixar marge suficient per a la
constitució de candidatures.
Torn de paraules
Neus González: comenta el seu neguit davant de la feina que s’espera per a la Facultat i
per al Grau d’Educació Primària a començament del pròxim curs, sobretot per
l’acreditació. En aquest sentit, pregunta si no es podrien avançar les eleccions.
La degana comenta que comparteix el neguit de la coordinadora, però que, a no ser que ja
hi hagi la previsió d’una candidatura, no li sembla viable. Hi ha altres comentaris al voltant
d’aquesta qüestió. Finalment, per garantir que es pugui constituir una candidatura amb un
equip, es proposa de votar el calendari que s’ha proposat.
Resultats:
Volts a favor: 19
Vots en contra: 0
Abstencions: 2
5. Torn obert de paraules
Maria Prat: pregunta si hi ha alguna informació sobre professorat vinculat. La degana
respon que, tot i que encara no s’ha rebut el conveni, s’han donat les instruccions a
personal perquè el procés s’iniciï i que, per tant, els departaments poden comptar amb
aquest professorat.
Neus González: demana si s’ha confirmat que no hi haurà convocatòria per a becaris de
suport a les titulacions (la degana ho confirma) i pregunta quin suport administratiu
tindran les titulacions. La degana respon que, juntament amb l’administració de centre,
s’està estudiant la possibilitat d’oferir aquest suport.
Jose Costa amplia aquesta informació comentant que el tema dels becaris ha fet que
s’estigui accelerant l’estudi de les tasques des suport a les coordinacions i qui les podria
cobrir, mentre no arriba la reorganització definitiva.
Màrius Martínez agraeix a la Degana el treball fet, la manera en que ha gestionat tot el
procés que ha estat impecable i ho fa extensiu a totes les persones que han treballat
perquè la Institució tiri endavant.

Acaba la Junta a les 12:24

