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

S’inicia la reunió a les 13:09h

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

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Informacions per part del deganat
Aprovació del Pla Estratègic de la Facultat
Presentació del programa provisional d’actes pel 25è aniversari
Presentació i aprovació del document per a la millora de l’avaluació a la Facultat
Aprovació del calendari provisional d’eleccions a Junta de Facultat
Torn obert d’intervencions

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
S'aprova l'acta per assentiment.
2. Informacions per part del deganat
En aquest punt, es destaquen diverses informacions, algunes externes a la Facultat i d’altres
d’internes.
Informacions externes a la Facultat:
• Programa MIF. Seguim en conflicte amb la universitat i el Departament
d’Ensenyament perquè els recursos que van associats a aquest programa no han
arribat a la universitat i, per tant, des de la Facultat no en disposem (són uns 50.000 €
d’un any i més de 60.000€ de la’ltre). De moment només hem pogut tenir un conveni
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per garantir amb el Servei de Llengües el tema del Pla de Millora de Llengua (que va
lligat a aquests recursos).
S'han donat 4 projectes ARMIF a la Facultat. S'ha demanat informació per saber
perquè en aquesta convocatòria n'hem rebut menys que en les anteriors.
Sobre les Proves d’Aptitud Personal per a l’accés a les carreres de mestre (PAP),
s’informa que el proper curs es farà una prova pilot i l'any següent (17-18) ja estarà
establert. Aquesta prova es farà implicant a tot el sistema universitari.
S'ha aprovat un decret pel qual es demanarà que el professorat no universitari tingui
certificada una competència digital. Es volia que quedés incorporat al títol, però de
moment sembla que més aviat anirà per la via de l'homologació posterior. També es
va oferir a la Facultat el fer formació permanent al professorat en actiu.
Es continua insistint des del deganat que hi hagi certa estabilitat en els perfils
estructurals que les escoles poden demanar, per poder fer una oferta formativa
ajustada. I també es treballa en resoldre algunes correspondències entre mencions i
perfils de les places estructurals que no acaben de concordar.
S'han confirmat els grups del Màster de Secundària, amb l’afegit d’un grup d'anglès
extra.
Havent pres possessió el nou equip rectoral, comencen setmanes de consultes. En
aquest sentit, la rectora vindrà a la Facultat el proper dia 14, però encara s'ha de
definir de què tractarà la reunió. També ja s’està en contacte amb 3 vicerectors: el de
professorat pel tema dels professors vinculats, el d'estudis pel Màster de Secundària i
amb el de Plans estratègics.
Respecte al pressupost, s'ha rebut una nota que es rebrà el 50% restant del
pressupost de la majoria de partides.

Informacions internes a la Facultat:
• La proposta de premi Vicens Vives ha passat el filtre del Consell Social, pas previ
necessari per poder-se presentar.
• Les primeres proves del nivell de llengua (dins del Pla de Millora de la Competència
Lingüística) s'han realitzat i en breu hi haurà una reunió per valorar-ne els resultats
• En relació al certificat negatiu de condemna per delictes sexuals, s’ha decidit
incorporar al conveni que l'alumne sap que el necessita i en disposa. I que quan vagi
a l'escola l'haurà d'ensenyar a la direcció del centre.
• S’han realitzat les I Jornades de transferència del coneixement: Implicacions dels
projectes ARMIF 2014 en la formació de mestres a la Facultat, que han servit de punt
d’encontre i reflexió interna.
• Es farà un petit canvi operacional per part del Deganat en relació al calendari de la
menció de NEE del Grau de Primària.
Dins d’aquest torn, dues persones demanen intervenir:
• La professora Ibis Álvarez es lamenta del nou grup del Màster de Secundària en
anglès i que no estava previst inicialment.
• La professora Sílvia Blanch informa de les Jornades TAC 0-8 que es faran a la Facultat
el proper 17 de setembre.

3. Aprovació, si s’escau, del Pla Estratègic de la Facultat
El Degà agraeix en primer lloc el treball dels membres de la Comissió i a tothom que hi
ha participat. També la revisió lingüística feta pel Dept. de Didàctica de la llengua i la
Literatura, i les CCSS.
S’informa que una vegada aprovat, es preveu enviar-ho als diferents agents implicats
amb la finalitat que detectin i prevegin com donar resposta a aquest Pla. Per tant, sobre
aquest pla directiu hi haurà d'haver un pla operacional que el faci possible.
En aquest sentit, en José Luis Costa indica que les aportacions que no han quedat
incorporades és perquè en molts casos tenen un caràcter més operatiu que directiu. De
totes formes, s'han guardat per quan sigui el moment.
La Rosa M. Megías fa notar que, per error, falta completar una frase de la pàgina 9.
El Pla Estratègic presentat s'aprova per unanimitat.

4. Presentació del programa provisional d’actes pel 25è aniversari
En aquest punt, el degà explica breument qui forma la comissió que ha anat treballant
setmanalment per donar forma al programa pel 25è aniversari. La idea de fons es basa en el
següent esquema:

L’estructuració dels actes s’ha configurat en tres àmbits, d’acord amb el següent:

Com es pot veure, hi ha una activitat de síntesi de cada gran àmbit: exposició per la part
d’investigació, un congrés per la de docència, i la constitució d’una xarxa col·laboradora en
relació a la transferència.
Per altra banda, es presenta la proposta d'activitats organitzada en 3 etapes o moments: la
nostra història (que s'inicia amb la inauguració de curs del 29 de setembre), el nostre
present, i el nostre futur (que acabaria amb un acte lúdic de celebració).
Es mostra també una proposta de funcionament per tirar endavant les activitats, encara
pendent de ser complementada i acabada. Per això, es demana que es complementi fins al
10 de setembre, amb la idea de presentar-ho el dia de la inauguració del curs (que també
serà l'inici de les activitats).
Finalment, se suggereix que es podria fer un llibre recordatori al final de les celebracions.
Feta la presentació, la professora Mequè Edo diu que vol incorporar idees i activitats, però
que necessita aclarir què s'espera i fins a quin punt cal cenyir-se a les activitats ja
proposades. El degà respon que hi ha molta diversitat en la Facultat i que la proposta pretén
ser àmplia.
La professora Fina Comas agraeix l'esforç i demana que se li passi el documents per tal de
poder-ho presentar en Consell de Departament. El degà li contesta que pot fer servir el que
es va enviar com a documentació de la Junta Permanent.
El professor José Tejada s'afegeix a la preocupació de la professora Mequè Edo per veure
clar què oferir com a 25 anys de Facultat i què caldria reservar-se per actes interns del
departament. El degà explica que és important que hi hagi un programa i que les activitats

que hi constin seran a les quals es podrà donar suport econòmic. Òbviament, tot el
programa ha de ser obert a la Facultat.
La Conxita Màrquez, en nom del seu departament, explica la idea de proposar un honoris
causa des de la Facultat. Seria Paul Black, com a persona important també en els inicis
investigadors en didàctiques específiques. El degà ho troba interessant i recorda que tot
aquest tipus de propostes són les que s'hauran d'anar enviant.
La professora Laura Arnau esmenta algunes incorreccions en el document: a on diu “octubre
2016” ha de dir “octubre 2017” (en el nostre futur); caldria fer un canvi en l'activitat "Estudis
sobre inserció laboral de graduats en Ed. Social" d'octubre 2016 a octubre 2017.
Finalment, s'acorda tirar endavant amb aquest procés tal i com es presenta.
5. Presentació i aprovació del document per a la millora de l'avaluació a la Facultat
El vicedegà Antoni Santisteban presenta un document que ja ha estat debatut en altres
reunions i per part de caps de departament, equip deganal, etc. Es justifica el document,
encara provisional, en base a diverses idees que són presents en fòrums de la Facultat:
• poca discriminació en les qualificacions
• dubtes sobre si s’estan avaluant realment les competències professionals
• sensació que el suspens és un càstig quan hauria de ser un mecanisme de regulació
de l'aprenentatge
• idea que hi ha un nivell d'exigència baix i que això també comporta un nivell de
resposta baixa per part de l’alumnat
• excés de treballs en grup, a part del fet de tenir grups-classe massa grans
• manca de retorn o correcció no detallada de treballs, alguns dels quals realment molt
llargs
• manca d'exigència intel·lectual, de rigor en el que es diu
• existència de tasques molt generals o repetitives
• etc.
El document es basa en 10 idees claus i hauria de servir de reflexió i de punt de partida de
cara a millora l’avaluació a la Facultat, implicant-hi professorat i alumnat.
En la part de discussió, la professora Helena Troiano explica que des de la recerca estan
analitzant taxes de rendiment i es constata que en educació realment hi ha una manca de
suspensos i gairebé una nul·la discriminació dels alumnes. També posa sobre la taula la
dificultat de suspendre en assignatures molt grans i que estan disperses en diversos
professors.
La vicedegana Anna Marbà hi està d'acord i planteja que en la Jornada sobre els projectes
ARMIF que es va fer, també van sortir altres temes a plantejar com el del màxim del 50% de
l'examen o que no hi pugui haver cap assignatura sense alguna tasca individual.
El professor Antoni Santisteban també exposa que aquesta manca de discriminació fins i tot
és una queixa per part d'alguns estudiants.
S'aprova el document per unanimitat.

6. Aprovació del calendari provisional d’eleccions a Junta de Facultat
El Secretari de Facultat, Albert Casals, presenta el calendari que serà presentat a l’Oficina de
Coordinació Institucional (OCI). S'aprova la proposta per unanimitat, condicionat a les
modificacions que presenti la OCI.
7. Torn obert de paraules
• La vicedegana Anna Marbà informa que hi ha hagut un canvi de dia de la Festa Major
de la UAB: ha passat del 3 al 10 de novembre.
• La professora Teresa Colomer pregunta si realment es pot comptar amb el
professorat vinculat previst. El degà respon que en principi s'han solucionat tots els
problemes que hi havia i que, en aquests moments, sense estar aprovat, tot indica
que tira endavant. De totes formes, es mirarà de confirmar en breu.
• La professora Sílvia Blanch pregunta si es preveu que hi hagi algun tipus de suport a
les coordinacions. El degà respon que és un tema a parlar amb el rectorat, però es
mostra poc optimista al respecte. L’administrador, en José Luis Costa, aprofita per
informar que sortosament s'ha arreglat força el gran dèficit de personal patit per la
Gestió Acadèmica.
I no havent-hi més qüestions a tractar, aquesta Junta Permanent finalitza a les 14:26h.

