ACTA de la JUNTA PERMANENT
16 de febrer de 2016
Assistents: Aleix Barrera; Marta Bertran; Àngels Campà; Albert Casals; Diego Castro; Teresa
Colomer; José Luis Costa; Mequè Edo (convidada); Marta Flores; Joaquín Gairín; Neus
González; Anna Marbà; Conxita Márquez; Màrius Martínez; Rosa Maria Megías; Antoni Navío;
Enric Roca; David Rodríguez; Fina Sala; Antoni Santisteban; Helena Troiano.
Excusats: Ibis Álvarez; Sílvia Blanch; Asun Blanco; Jordi Deulofeu; Sara Lladó;
Absents: Berta Llos

S’inicia la reunió a les 13:09h

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
Informacions de l’equip de deganat
Aprovació de la proposta a premis extraordinaris
Aprovació del % de reserva per trasllat i convalidacions
Presentació i aprovació del pressupost de funcionament 2015
Presentació i aprovació provisional del pressupost de funcionament 2016
Presentació i aprovació d’aspectes del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat
Informacions sobre el calendari i els criteris pel pla docent 2016-2017
Torn obert de paraules

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
S'aprova l'acta per assentiment.
2. Informacions de l’equip de deganat
El Degà exposa sintèticament les informacions més destacades provinents dels darrers
Claustre (17/12/15) i Consell de Govern (03/02/16):
• No es va aprovar l'informe del rector. No és la primera vegada que passa, però
en el Consell de Govern del 3 de gener el rector va dir que estava sorprès i que
considerava que la no aprovació es devia més a certes valoracions generals
respecte a la UAB en general que no pas específicament al que deia el seu
informe.
• Hi va haver una reunió amb Secretari General d’Universitats a Madrid en què
aquest es va comprometre a modificar la normativa d'augment de reposició

•
•
•
•
•
•
•

(que en principi només afectava als cossos funcionarials) per tal que hi
estiguessin contemplats també els agregats. També es va parlar que els CEU
poguessin equiparar-se a TU.
Encara en relació a places, al desembre es va presentar una primera
convocatòria de 20 places de PDI de cara a aquest 2016. També es faran 3
convocatòries de promoció interna del PAS.
Es va aprovar l'Agència Estatal d'Investigació i els seus Estatuts.
La UAB va aconseguir 7 milions d'euros per a línies de treball com a Campus
d'Excel·lència que som.
Han augmentat estudiants de la UAB, especialment en el cas dels màsters.
Hi ha hagut un augment pressupostari, passant-se de 294,21 a 301,61 milions
d’euros.
S’han aprovat tant el protocol d’actuació contra l’assetjament sexual o per raó
de sexe com el nou Pla de Llengües (2016-2020).
Es va presentar la Fundació Alumni i Amics de la UAB.

Per altra banda, a la Comissió de Personal Acadèmic (CPA) de 15 de febrer:
• Es va proposar modificar el reglament de personal acadèmic que regula totes
les figures de professor, incloent el de vinculat.
• Es van aprovar els propers tribunals Serra Hunter, que en el cas de la nostra
Facultat afecta Pedagogia Sistemàtica, Didàctica de la Llengua i Didàctica de les
Matemàtiques.
• Es va aprovar un nou reglament sobre professors emèrits. Se’n podran
nomenar molt pocs, l’equivalent al 3% de la plantilla menys els emèrits ja
existents. S'han establert ara els criteris.
• Es van aprovar criteris d'assignació de recursos del professorat.
• Es van aprovar els trams docents presentats.
Finalment, es tanca aquest punt recordant la propera celebració de la Junta
extraordinària de Facultat el proper 10 de març amb l’objectiu d’aprovar finalment el
nou reglament de la Facultat. Es fa notar la importància d’assistir-hi tothom per tal que
es pugui aprovar.
La Fina Comas posa sobre la taula el tema de la demanda docent. Se li
respon que hi ha un punt específic sobre això més endavant, però s’està d’acord en
què hi ha un tema clau que és la modificació del que valen algunes figures
contractuals: mentre els PIFs s’abarateixen, altres figures com els postdocs
s'encareixen molt.
3. Aprovació de la proposta a premis extraordinaris
S’aprova per assentiment la proposta presentada (veure annex 1).
4. Aprovació del % de reserva per trasllat i convalidacions
S’aprova per assentiment la proposta presentada (veure annex 2).
5. Presentació i aprovació del pressupost de funcionament 2015

En José L. Costa, com a administrador de la Facultat, presenta el tancament del
pressupost corresponent al 2015 i que ja han estat validats per la Comissió d’Economia
i Serveis.
S’aporten uns quadres que resumeixen el pressupost (Annex 3) i es destaca que:
• s'han pogut generar ingressos extraordinaris o no previstos a través d’aprofitar
romanents, per l‘aportació telefònica, congressos, el màster de Deusto, etc.
• S’observa una desviació significativa en moltes partides en el sentit que s’ha
gastat més diners dels pressupostats, però això és degut a aquests ingressos
extres comentats en el punt anterior. Sobretot s'han aprofitat aquests diners
per invertir en millores en edificis (aules), audiovisuals, informàtica, etc.
• És clarament positiu que s'hagi aconseguit reduir i controlar la despesa
telefònica.
• La partida de vehicles es refereix a una bicicleta elèctrica que properament hi
haurà a la Facultat, per mobilitat interna. És una iniciativa pilot per intentar
minimitzar els desplaçaments amb cotxe dins del campus, i és part del Pla de
Mobilitat de la universitat.
• A part del pressupost de funcionament, s'han generat molts recursos per
cessió d'espais i sobretot pels cànons de postgraus. Això s'ha gastat en cadires,
cortines, canons de projector,etc. En resum, s'ha invertit en les aules.
La Fina Sala demana a veure si hi hauria possibilitats d’invertir per millorar la wifi.
L’Antoni Santisteban respon que és un problema general a tota la UAB i que, de fet,
s'està estudiant com millorar-ho, tot i que no es veuen gens clares les solucions de
moment. Era el punt 1 de les demandes informàtiques de tota la UAB. De totes
maneres,
des
de
la
Facultat
es
faran
algunes
petites
intervencions per solucionar problemàtiques menors (els anomenats punts negres),
però el problema realment important és a l'aulari.
S'aprova el pressupost de 2015 per unanimitat.
6. Presentació i aprovació provisional del pressupost de funcionament 2016
En Joaquín Gairín, com a degà, presenta el pressupost de funcionament del 2016
(annex 4) i que també té el vist-i-plau per part de la Comissió d'Economia i Serveis.
S’explica que manté la distribució pactada: 20% graus, 10% màsters, 13%
departaments i unitats, i la resta per a despeses generals de la Facultat.
Es comunica que de moment es disposa del 50%, que és el que ara s'ha distribuït i és el
que ara es sotmet a aprovació. S’ha fet, però, la previsió per quan arribi el 50% que
falta. I la idea és que quedi un romanent per millorar equips informàtiques.
L’única novetat respecte a l’any precedent és que es destina una quantitat del
pressupost de graus i màsters (el 15% de les respectives partides) per a activitats
transversals.

L’Enric Roca s’interessa per saber si les activitats transversals de màster també
inclouen el Màster de Secundària. Se li respon que sí.
El pressupost presentat s'aprova per unanimitat.
7. Presentació i aprovació d’aspectes del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat
L’Antoni Santisteban, com a responsable del procés d’acreditació, recorda la
constitució de la CAI el passat 22 de desembre. També exposa que s’ha vist que calia
actualitzar la informació al web sobre el SIGQ (aprovat la tardor de 2014), així com
renovar el responsable de Qualitat i la Comissió de Qualitat de la Facultat. El degà
proposa el nomenament del vicedegà Santisteban com a responsable i que la Comissió
actual la formin Joaquñin Gairín (degà), Antoni Santisteban (vicedegà de Qualitat i
Innovació), Anna Marbà (vicedegana d’Estudis), José L. Costa (Administrador de
Centre), Rosa M. Megías (cap de Gestió Acadèmica) i Assumpta Sabanés (tècnica de
suport de la Comissió de Seguiment).
S'aproven per assentiment el nomenament d’Antoni Santisteban com a responsable de
Qualitat, així com la renovació de la Comissió de Qualitat.
La Mequè Edo pregunta per què no hi ha coordinacions de titulació a la
Comissió de Qualitat. Se li respon que ja estan presents a la CAI i que no és
necessari per aquesta comissió, que té un caràcter més tècnic.
Per altra banda, l’Antoni Santisteban exposa la feina feta fins al moment en relació a
l’acreditació de les titulacions: s'ha treballat en els 3 primers estàndards, però queda
encara molta feina. Per tant, es demana que se'n parli als departaments per tal que la
gent estigui sensibilitzada i conscient de la necessitat de col·laborar-hi quan se’ls ho
demani.
Més enllà dels estàndards, s’ha constatat la necessitat de traduir les guies docents,
aspecte no previst inicialment.
Finalment, es tanca aquest punt recordant algunes dates clau del calendari previst:
- 16 març: aprovació de l’autoinforme per part de la CAI.
- Del 17 al 29 de març: exposició pública de l’autoinforme.
- 6 abril: aprovació de l’autoinforme per part de la Junta Permanent.
8. Informacions sobre el calendari i els criteris pel pla docent 2016-2017
La vicedegana d’Estudis, Anna Marbà, explica que tot i que hi havia la intenció de
presentar els criteris pel pla docent, finalment no es pot presentar en aquesta Junta ja
que existeixen massa incerteses.
De moment, tal i com es va parlar a la COA, no s'han fet canvis importants i s’ha
preferit deixar-los pendents d'estudi i aplicació de cara a l'any vinent.

Els principals aspectes que comenta respecte a la programació docent són:
• Hi ha problemes a la Transparència de la Programació Docent (TPD) respecte a
quina demanda docent pel màster de secundària cal que hi consti donada les
incerteses dels nous màsters interuniversitaris que s’estan gestant. S'està
pendent del que determini el vicerector. El degà posa de relleu que l’opció pels
interuniversitaris comporta baixar la demanda docent que es té. Per altra
banda, fa notar que hi ha altres temes polèmics associats com és la unificació o
separació de certes especialitats (català/castellà; les especialitats de ciències).
S’explica que la UAB defensarà la no separació de les especialitats i que
amenaça amb no participar en els interuniversitaris si no es va per aquesta
línia. Finalment, a part de la incertesa actual, ha aparegut una nova
problemàtica a nivell estatal: si es passa a 3+2, certes Facultats que no són
d'educació voldran reclamar organitzar ells els màsters de Secundària. El degà
subratlla que és una qüestió fonamental a la que caldrà estar-hi molt atent.
• Al MURE la demanda es fa segons la matrícula d'aquest curs. En aquest sentit,
el vicerector ha fet notar que estan en desacord respecte a que es facin mòdul
amb un nombre d'alumnes massa baix i no volen que es facin quan estiguin per
sota dels 5 alumnes.
• Es recorda que cal reservar 5 places de TFG en anglès per unitat.
• Hi ha hagut una assignatura eliminada pels de la doble titulació i, per tant,
aquesta tindrà 10 alumnes menys. També en relació a la doble titulació, de cara
a l'any vinent, algunes assignatures de 3r hauran de fer
alguns canvis horaris. Així mateix, és possible que hi hagi alguns canvis horaris a
4t de GEI pel que respecta als de la menció NEE.
A part, es comenten altres aspectes docents que preocupen:
• Hi ha certes discrepàncies respecte a algunes coses que propugna el PIUNE. Hi
ha una contradicció en el fet que des del PIUNE accepten que no hem de baixar
el nivell, però després també advoquen per fixar-nos només en el contingut i no
en la forma... Es posa sobre la taula que potser s'hauria de fer un acord per
sobre dels criteris d’uns o altres, implicant la Generalitat, per acabar establint
algunes particularitats en relació a les titulacions de mestre. Això també hauria
de fer repensar l’actual reserva de places. El degà informa que hi ha hagut
reunió de degans precisament per intentar pressionar de forma conjunta en
aquesta direcció: establir el caràcter específic dels estudis de mestre.
Actualment tot funciona en base a una normativa estàndard; caldrà seguir
treballant-hi i sobretot no renunciar al nivell que es demana (malgrat que, per
exemple, ara hi ha una denúncia al Síndic de Greuges). Seria molt important
detectar ràpidament els casos específics, a 1r, per poder-hi actuar amb celeritat
• Docència al GEPa. És molt important assegurar-se que el professorat que hi
imparteix assignatures té el nivell d'anglès que es requereix. En principi, quan

•

es detecten casos en què no és així, es notifica als caps de departament i/o
d'unitat corresponents.
Pel que fa a les guies docents, la idea és poder-les tenir penjades de cara al curs
vinent en els 3 idiomes.

La Fina Comas s’estranya i està molt preocupada pels números que li surten a la TPD ja
que aparentment ha perdut 700 hores (400h de Ed. Social i Pedagogia i 300h del
Màster de Secundària). Proposa que es posin les hores de l'any passat
encara que després no siguin reals. L’Anna Marbà respon que no s'han tocat els
criteris, però que de totes formes ho tornarà a revisar. Sobre què posar a la TDP pel
que fa al Màster Secundària, es vol que sigui el vicerector qui prengui la decisió.
L’Àngels Campà vol aclarir si la possibilitat que hi hagi matí-tarda al GEI és pel curs
vinent. Se li aclareix que, en cas que es fes, seria pel curs 17-18.
L’Enric Roca, referint-se als Màsters de Secundària, comparteix la reflexió que sempre
hem donat resposta a les incidències, malgrat que ens queixem. I afirma que això
acaba essent contraproduent per la qualitat i, en darrer terme, per nosaltres. Advoca
per pressionar la Generalitat i el rectorat perquè es tanqui en una data raonable de
cara a poder-ho planificar amb un temps suficient. També proposa que reivindiquem
que si es fa el 3+2 el màster de secundària sigui de 2 anys.
L’Antoni Santisteban comenta que això és molt complex i que al final la darrera paraula
la té la Generalitat.
La Conxita Márquez també diu que s'ha de dir prou a certes situacions i que veu el
tema dels nous màsters interuniversitaris tan verd que semblen inviables. I que, en
conseqüència, potser caldrà plantar-se. El degà opina que es posarà una data límit,
però de totes formes passarà aquesta postura al vicerector.

9. Torn obert de paraules
L’Helena Troiano exposa la necessitat de revisar el tema de les avaluacions del
professorat i les assignatures per part dels estudiants. Afirma que no funciona i que hi
ha una certa duplicitat entre l’enquesta que veiem al SIGMA i la del Campus virtual.
Proposa demanar que es revisi, potser unificant-les o adaptant-les, perquè la realitat
és que no acaben servint de res. La Marta Bertran informa que el vicerectorat
estudiants s'està preocupat i s'està treballant amb aquest tema de les enquestes
d'avaluació. De totes maneres, l'equip deganal es compromet a passar la problemàtica
als estaments corresponents.
La Conxita Márquez comenta que els laboratoris són espais en què és molt difícil
d'entrar quan no hi ha docència programada. Es pregunta per què un professor no

pot entrar-hi de forma més fàcil i, si això no es pot canviar, què es pot fer per evitar
que algun professor que necessita el laboratori no es quedi fora.
El José L. Costa contesta dient que hi ha un problema de recursos humans i s'ha fet tot
el possible per cobrir totes les hores de docència programada, però amb els recursos
actuals no es pot arribar a cobrir totes les hores. Sobre la dificultat i restricció d'accés,
explica que es deu a experiències anteriors que fan prendre mesures davant del risc de
robatoris i mals usos. Considera que és plantejable canviar el model, però que cal
vigilar molt bé que el model minimitzi els riscs de robatori. Finalment, l'administrador
demana per part del professorat el màxim de previsió en la programació docent per
poder donar una resposta adequada des del PAS.
I no havent-hi més qüestions a tractar, la Junta Permanent finalitza a les 14:45h.

ANNEX 1

ANNEX 2

PLACES DE RESERVA PER TRASLLAT
Titulació de grau

Torn

Percentatge de Total
places
places
reservades

Grau en Educació Infantil

Tarda

1%

2

Grau en Educació
Primària
Grau en Educació Social

Tarda

3%

9

Matí

5%

4

Matí

5%

4

Grau en Pedagogia

PLACES DE RESERVA PER CONVALIDACIÓ D’ESTUDIS
Titulacions de Grau

Torn

Grau en Educació Infantil

Tarda

Percentatge Total
de
places places
reservades
1%
2

Grau
en
Educació Tarda
Primària
Grau en Educació Social
Matí

1%

3

1%

1

Grau en Pedagogia

1%

1

Matí
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