ACTA de la JUNTA PERMANENT
6 abril de 2016

Assistents: Ibis Álvarez; Aleix Barrera; Marta Bertran; Sílvia Blanch; Àngels Campà; Albert Casals;
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; Antoni Santisteban; Helena Troiano.
Excusats: Asun Blanco; Diego Castro; Jordi Deulofeu; Berta Llos; Sara Lladó; Fina Sala.
Absents: Convidats: Salvador Comellas; Mequè Edo; Pere Godall; José Tejada.

S’inicia la reunió a les 13:10h

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
Informacions de l’equip de deganat
Presentació i aprovació dels criteris del Pla docent 2016-2017
Presentació i aprovació de l’autoinforme de la CAI per a l’acreditació
Informacions sobre el Pla de Millora de la Competència Lingüística
Torn obert de paraules

El degà proposa canviar l’ordre del dia, avançant el punt 5 al tercer punt de la reunió per tal
que la persona convidada per explicar el citat punt no hagi d’estar-s’hi tota la reunió.
S’accepta per assentiment.
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 del darrer Consell
de Govern (10/03/16):
• Ja està aprovat el calendari acadèmic de la UAB pel proper curs.
• Es va presentar i discutir una anàlisi sobre la formació no subvencionada. S’ha
calculat que el cost real de màster és de 125€/crèdit.

•

•

•

•

S’està discutint un model de pressupost descentralitzat per centres i departaments.
És un model que ja està definit, però que encara no està aprovat. El model proposat
perjudica la Facultat perquè discrimina els recursos a rebre segons moltes tipologies
d’activitats docents i nosaltres només tenim definits classes magistrals i seminaris
(que són de les reben menys recursos) i no es visualitzen els laboratoris, tallers, etc.
En relació al reglament de Personal Acadèmic hi ha dues figures que estan generant
polèmica, una de les quals és la dels nostres professors vinculats. Davant de la
polèmica generada, es va retirar de l’ordre del dia i s’està pendent d’aprovar més
endavant.
Es va aprovar el calendari electoral per elegir nou rector/a. Les candidatures es
presentaran entre el 13 i el 22 d’abril i es votarà el 19 de maig en primera volta. Com
a aspecte a tenir en compte, en aquest cas hi ha la possibilitat de vot anticipat. Es
pot exercir entre el 2 i el 17 de maig.
S’han renovat alguns membres de diferents comissions. Cal destacar que l’actual
directora del nostre programa de Doctorat, la Carme Armengol, va ser elegida per
formar part de la Comissió de Doctorat.

Per altra banda, també s’exposen altres informacions d’interès per a la nostra Facultat
provinents del rectorat:
• Existeixen problemàtiques i discrepàncies importants entre les universitats que
haurien de crear els nous màsters de secundària metropolitans. Davant d’això, la
postura del vicerector és que l’any vinent es faci la mateixa oferta que el curs actual.
• Hi ha hagut una polèmica a nivell de les universitats espanyoles perquè la
Universidad Internacional de La Rioja va publicar al web titulacions d’Educació Social
i de Pedagogia de 3 anys. Davant de la pressió de la CRUE es van tirar enrere.
Per últim, es donen a conèixer les principals novetats en l’àmbit de la nostra Facultat:
• La comissió tècnica de reestructuració del PAS a la Facultat està enllestint l’informe
tècnic que properament caldrà aprovar.
• S’ha creat un Grup de Treball de Pla Estratègic. Aquesta comissió prepararà un
document per poder debatre i que es pugui presentar a les candidatures electorals
que hi hagi.
• Està en procés de crear-se, també, un Grup de Treball del 25è aniversari de la
Facultat.
L’Enric Roca s’interessa per confirmar que realment els Màsters de Secundària quedaran
igual pel curs vinent. El degà li respon que això és el que li ha manifestat el vicerector.
3. Informacions sobre el Pla de Millora de la Competència Lingüística
En Salvador Comellas, com a coordinador del Pla de Millora de la Competència Lingüística,
exposa què s’ha fet fins ara i en quin punt ens trobem. Abans, però, comparteix les dades de
les proves diagnòstiques del curs actual en què, per exemple, en expressió oral en català un
25% de l’alumnat de 1r no arriba al nivell C i tant sols el 8,5% al C2. I en expressió escrita
només el 44% demostra tenir un nivell C.

Recorda que es va decidir demanar un C2 tenint en compte que l’alumnat ve amb un tèoric
C1. I que es va decidir que la millor fórmula per demanar i garantir aquest C2 era vincular la
prova de nivell lingüístic a una assignatura de 3r curs, tant en el cas del GEP com del GEI. Per
poder-ho implementar i al mateix temps ajudar a l’alumnat a assolir aquest nivell es va
preveure un finançament dins del Pla de Millora Lingüística de 3 anys de durada.
Entrant en aspectes tècnics, es va veure que no era adequat aplicar directament les proves
estàndards existents i s’ha optat per definir els nivells C1 i C2 de forma específica.
El Pla contempla els següents exàmens:
• Diagnòstic a 1r (prova de nivell C1 gratuïta).
• Prova de C2 cada mes de juny (es pot fer la prova abans de cursar l’assignatura de
3r); s’està estudiant que sigui subvencionada.
• Prova de C2 (si no s’ha fet abans) en el marc de l’assignatura de 3r corresponent
(gratuïta donat que està inclosa dins l’assignatura).
Paral·lelament s’han establert cursos de reforç específics i subvencionats per la pròpia
Facultat. També s’han ofert tutories de correcció fonètica. Actualment 120 estudiants estan
apuntats en alguna d’aquestes activitats, però no han pogut fer-se per manca d’estudiants
els cursos d’expressió oral i escrita.
Tota aquesta informació s’ha fet arribar als estudiants implicats i es penjarà al web de la
Facultat.
En aquests moments s’està acabant de treballar amb el Servei de Llengües per tenir les
proves i poder-les implementar totes.
Finalment, també s’ha continuat avançant en donar suport al professorat dels graus de
mestre de cara a que puguin millorar l’eficàcia a l’hora d’ajudar els alumnes en l’aspecte
lingüístic.
4. Presentació i aprovació del document de criteris del Pla docent 2016-2017
Al vicedegana d’Estudis Anna Marbà presenta per aprovació parcial el document de criteris
pel Pla Docent 2016-17, fent èmfasi prèviament en els següents aspectes:
• S’han realitzat els canvis mínims respecte del que s’està fent durant el curs present
• Es constata que existeixen molts acords (verbals o escrits en diversos llocs); davant
d’això la voluntat és fer-los explícits, discutir-los i deixar-los per escrit en una Junta
Permanent.
• Es veu amb sorpresa que hi ha queixes respecte a tenir sempre docència el divendres
a la tarda; es recorda, però, que és un dia lectiu com qualsevol altre.
A continuació explica que:
• Les guies docents aquest any es demanaran en els tres idiomes (català, castellà,
anglès) i es subratlla que han de ser traduccions (ha de ser sempre la mateixa,
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inclosa la del GEPa). En relació a les guies en anglès, l’Antoni Santisteban comenta
que l’OQD va passar les traduccions de les competències amb errors i que s’hi està
treballant, però que siguem curosos perquè en les traduccions que hem fet
nosaltres també n’hi ha. Caldrà revisar-ho de cara a la versió del proper curs.
L’inici de curs es proposa pel dijous 8 de setembre donades les festes en dijous que
hi ha al llarg del primer trimestre de curs.
Queden pendents de portar a aprovació els calendaris de pràcticum i altres aspectes
com les dates del treballs de camp.
Els horaris han sofert les mínimes modificacions. En el cas de la menció d’Ed. Física
se’ls han canviat les franges horàries perquè l’acord que es va fer era vàlid només
pel curs anterior. Pel que fa a les assignatures concretes de les mencions BOE de 4t
del GEP, falta que es defineixin quines assignatures van a cada franja horària.
Dins dels criteris que hi ha escrits, destacar que cal que el professorat que imparteix
classe al grup 71 del GEP disposi del nivell d’anglès necessari ja que aquest curs
s’han rebut diverses queixes al respecte.
Es recorda de la importància del Pràcticum i de tenir-ho present en fer els plans
docents a les unitats. Caldria garantir que hi intervingui un nombre significatiu de
professorat amb experiència i a jornada completa.
Com a festa de lliure elecció del centre, s’ha escollit el 31 d’octubre (en lloc del 23
d’abril que és diumenge). La Festa Major serà el 3 de novembre i tindrà incidència a
partir de migdia.

La Teresa Colomer pregunta quants alumnes cal comptabilitzar en el cas dels Màsters de
Secundària ja que hi troba xifres diferents. S’aclareix que, de fet, no se sap, però que
teòricament cal comptar 40 (+ 10%).
La Neus González advoca per escriure bé tots els acords interns que hi ha i reclama que hi
hagi criteris clars per no entrar en cap tipus de joc a partir de l’ambigüetat. L’Anna Marbà
insisteix en la mateixa línia i que tots els canvis i excepcions han d’estar plenament justificats
des del punt de vist pedagògic.
En Pere Godall reclama que s’hagués donat més temps per poder estudiar el document de
criteris que s’està discutint i proposa, per propers anys, crear un document sintètic amb el
que són pròpiament criteris.
La Silvia Blanch remarca l’especificitat de les pràctiques 0-3 dins del GEI i reclama que hi hagi
professorat amb el perfil adient.
El degà tanca el torn d’intervencions d’aquest punt recordant que en aquesta Junta es porta
a aprovació els criteris generals i no pas els aspectes concrets que encara han d’acabar
d’ajustar els coordinadors, directors de departaments i vicedegans.
A continuació es fa la votació essent aprovada per unanimitat la part del document
presentada.

5. Presentació i aprovació de l’autoinforme de la CAI per a l’acreditació
L’Antoni Santisteban agraeix la col·laboració del professorat i el PAS implicats en l’elaboració
de l’autoinforme per a l’acreditació de les titulacions de grau i màsters. En el moment que es
presenta el document està pràcticament acabat, només pendent de revisar i complementar
alguns aspectes, així com de la revisió de l’OQD.
Es vota l’autoinforme presentat i s’aprova per unanimitat, tot i que condicionat a la revisió
de l’OQD.

6. Torn obert de paraules
Ningú fa ús d’aquest torn.
I no havent-hi més qüestions a tractar, la Junta Permanent finalitza a les 14:20h.

