ACTA de la JUNTA PERMANENT
5 de maig de 2016
Assistents: Ibis Álvarez; Aleix Barrera; Marta Bertran; Sílvia Blanch; Àngels Campà; Albert
Casals; Diego Castro; 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: Neus González; Sara Lladó;.
Absents: Asun Blanco; Jordi Deulofeu;
Convidats: Laura Arnau; Mequè Edo; Pere Godall; José Tejada.

Havent-hi quòrum suficient, s’inicia la reunió a les 13:09h

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Informacions per part de l’equip de deganat
3. Presentació i aprovació del document de criteris de pla docent (parcial)
4. Presentació del Pla estratègic 2016-2020
5. Proposta de creació d'un grup de treball pel 25è aniversari de la Facultat
6.- Presentació i aprovació del Pressupost de la Facultat 2016
7. Torn obert de paraules
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
S'aprova l'acta per assentiment.
2. Informacions per part de l’equip de deganat
El degà i els vicedegans exposen en aquest punt diverses informacions, començant per
aquelles que provenen de fora de la Facultat i després centrant-se en les de caràcter
intern:
Informacions externes a la Facultat:
• S’està dins del període electoral per a l’elecció de rectora/a. S’hna presentat dues
candidatures, la de la Marga Arboix i la de l’Antoni Méndez. La presentació del
segon va ser ahir i la de la Marga Arboix serà el dimarts 11 de maig a les 15:30h.
• Ha arribat la informació a través del rectorat i també de l’AQU que properament
s’aprovarà que els agregats interins puguin ser avaluats per mèrits de recerca i
de docència i, per tant, se’ls puguin reconèixer a nivell acadèmic nous trams de

•

•

docència i recerca. De moment això no tindrà efectes econòmics pels implicats,
però des del vicerectorat s’han compromès a negociar amb la DGU l’increment de
capítol I per tal de poder fer efectiu els pagaments que correspondrien.
Hi ha un nou model de distribució del pressupost a la UAB que no està aprovat,
però que planteja, entre d’altres coses, que es faci segons la tipologia d’activitats
docents que s’imparteixen a les facultats. De moment, amb aquest model sortim
molt perjudicats ja que no tenim reconeguts ni laboratoris, tallers, etc. Per
simplificar el model, es va decidir al seu moment reduir-ho tot a magistrals i
seminaris. Per tant, una primera mesura serà fer visible les tipologies d’aula en
què s'imparteixen determinades assignatures (i que haurà de quedar reflexat en
el programa GERES).
A la Comissió de d’Afers Acadèmics extraordinària que es va fer el 27 d’abril, es
va comunicar que:
o Finalment s’ha fixat l’oferta de places del Màster de Secundària. Hi haurà
80 places a l’interuniversitari de Matemàtiques i 160 entre totes les altres
especialitats que oferim. Tindrem un sol grup per especialitat.
o A nivell de la UAB, hi ha hagut un increment de la demanda de màsters
(40%) respecte d’anys anteriors.
o Una moció recentment aprovada al Parlament suposa fer una moratòria
d'un any en tot el que afecta el 3+2. No s'aprovarà res de nou a partir d'ara
i durant 1 any.
o Es van aprovar els Premis Extraordinaris de Titulació
o Hi ha sobre la taula el tema d'aprovació d’assignatura per compensació;
s’ha fet una revisió. De moment, sembla que si alguna assignatura
considerem que no es pot aprovar per aquest mecanisme, es farà un annex
a la normativa per especificar-ho.

Informacions internes de la Facultat
• Hi ha hagut una remodelació de càrrecs dins de la Facultat:
o L’Helena Troiano substitueix en Joan Estrada com a coordinadora de
pràctiques del Grau d’Educació Primària, mentre que la Cristina Escobar
tanca la seva etapa com a coordinadora del grup d’anglès del GEP.
S'aprofita per agrair la dedicació i col·laboració durant aquest temps per
part de les dues persones que deixen aquests càrrecs.
o En David Rodríguez assumirà el nou càrrec coordinador de mobilitat del
Grau d’Educació Infantil, Pedagogia i Educació Social.
o Es reestructura les coordinacions de Pedagogia i Educació Social. L’Antoni
Navío passarà a ser el coordinador de Pedagogia, mentre que la Laura
Arnau es farà càrrec de la coordinació d'Educació Social.
• S’ha fet la petició del recolzament del Consell Social de la UAB a la proposta de la
Facultat pel Premi Vicens Vives. S'agraeix públicament l'esforç realitzat per
Àngels Campà de cara a poder presentar-ho.
• Les dades de l’enquesta de titulats el curs 2014/15 porta a revisar la Formació
Secundària i alguns aspectes del Grau de Primària. També aspectes de
coordinació i de les instal·lacions de forma transversal.
• El programa MIF es va crear perquè es fes una reducció d'alumnat, destinant
aquests diners estalviats en programes de millora de mestres a les Facultats.

•

•
•

Però de moment la realitat és que les inversions no s'han fet perquè no hi ha
disponibilitat pressupostària. Precisament el Pla de Millora Lingüística i el
conveni amb el servei de Llengües entrava dins d'això. Mentre no se solucioni,
però, el rectorat ha dit que de totes maneres ens donarà suport econòmic per
tirar-ho endavant.
En relació al certificat negatiu de condemna per delictes contra la llibertat i la
indemnitat sexual, la interpretació que se n'ha fet des del govern és que els
estudiants de pràctiques també el necessiten, així com els investigadors que
entrin a les aules i tinguin contacte amb menors. Per gestionar-ho, s'ha decidit
que les persones individualment el demanin, via telemàtica. La idea és que per
poder-se matricular del pràcticum hagin de presentar el certificat. I la Facultat
informarà als centres de pràctiques que tenim els certificats de l'alumnat que s'hi
envia. S'està en procés d’acabar de definir-ho i s'està intentant que sigui igual per
a totes les universitats
La setmana vinent es ratificarà el nou reglament.
Ja està acabat l'autoinforme per a l’acreditació, només falta que se solucionin
alguns links que fallaven.

3. Presentació i aprovació del document de criteris de pla docent (parcial)
Abans d’entrar en el document en qüestió, es va esment que s'ha fet la correcció
lingüística de les guies, però de totes formes es demana que quan es revisin pel curs 1617 ens hi fixemi acabem de comprovar que tot és correcte. Un tema a part són els errors
de traducció que corresponen a l'OQD i sobre el que ja s’hi està treballant perquè ho
arreglin.
Es recorda també que és important ser curós en el que diuen les guies i complir-ho.
Entrant en el document de criteris pel pla docent 16-17 (vegeu documentació de la
reunió), es comenta la versió enviada. S’explica que és el mateix document que ja s'havia
presentat a l'anterior Junta, però amb concrecions sobre horaris, calendaris de
pràctiques i determinades consideracions de cara a fer els plans docents als
departaments i unitats.
Respecte al PIV i PV del GEP, properament es passaran les previsions
La Mequè Edo pregunta sobre quan s'obriran les guies. La vicedegana Anna Marbà li
respon que es preveu que s'obrin en el termini d’un mes. I es torna a insistir en el fet que
caldrà tenir fetes les guies en els 3 idiomes (català, castellà i anglès) i revisar-les bé.
4. Presentació del Pla estratègic 2016-2020
Es presenta i s'explica l'esquema de treball de cara acabar aprovant el Pla Estratègic de
Facultat pels propers anys (vegeu Annex 1). De moment el grup de treball ha treballat en
un esborrany que es preveu presentar en una propera Junta de Facultat.
S'explica el contingut del document, que està estructurat en 5 nivells: estudis, persones,
infraestructura, vinculacions amb l'entorn, qualitat i innovació.
Finalment es presenta el calendari i es proposa obrir des d’aquest moment un període
de discussió de 3 setmanes.
S'aprova per assentiment el calendari i el procés proposat.

5. Proposta de creació d'un grup de treball pel 25è aniversari de la Facultat
EL degà explica que l’octubre de l’any vinent la Facultat complirà 25 anys de la seva
creació. De fet, el 8 d’abril de 1991 s’aprova la petició de crear una Comissió Gestora per
la creació de la Facultat; aquesta Comissió es crea finalment l’1 de setembre de 1992 i al
cap de poc més d’un mes, el 13 d’octubre de 1992, s’aprova la creació de la Facultat i es
publica al DOGC (de 30 d’octubre).
D’acord amb aquesta efemèride, es proposa organitzar un seguit d’actes durant el curs
vinent i que acabin just quan farà els 25 anys (octubre 2017). Per vehicular-ho, es
proposa la creació d’un grup de treball compost per: dos directors de departament, un
representant de les unitats, dos representants dels estudiants, dos representants del
PAS i dos membres de l’equip de deganat.
S'aprova per assentiment la creació d’aquest grup de treball i la seva composició.
6.- Presentació i aprovació del Pressupost de la Facultat 2016
El degà i l’administrador expliquen que el pressupost pel 2016 s'incrementa respecte de
cursos anteriors. Això permet recuperar coses com la renovació dels equips informàtics
(amb una partida proposada de 18000 per renovar 126 ordinadors).
El pressupost distribuït és un 6% més gran i, d'acord amb això, s'ha revisat el pressupost
aplicant el model que ja s'havia aprovat en una anterior Junta Permanent (vegeu Annex
2). De moment, però, encara només disposem del 50% del pressupost distribuït.
A part hi ha ingressos no distribuïts (uns 46.000€) i altres ingressos (de moment tenim
uns 8000 euros). D'acord amb el pressupost fet, es preveu comptar amb uns 14000
euros de marge per a realitzar inversions i ajustaments. Finalment, es contempla rebre
també uns diners per part de la FTI en concepte d'ús de les nostres aules.
S'aprova per unanimitat la distribució del pressupost proposada.
7.- Torn obert de paraules
En Màrius Martínez recorda de la importància del vot anticipat com a possibilitat per
tenir una bona participació. També s'informa que els secretaris de tots els centres i
facultats de la UAB han fet un escrit demanant que per a una propera vegada es faci per
votació electrònica, com en el cas de les eleccions a Junta de Facultat.
I no havent-hi més qüestions a tractar, la Junta Permanent es dóna per finalitzada.

ANNEX 1

CALENDARI PLA ESTRATÈGIC
Moments clau
Elaboració
marc

Implicats

del

document Grup de treball:
• Constitució
• Recopilació
informació/consulta
• Esborrany

Presentació del document a Membres de la Junta Permanent:
la Junta Permanent
• Informació
• Esborrany

Calendari
17/03/2016
17/03-06/04
30/04/2016

6 d’abril
5 de maig

Discussió per col·lectius i per Professorat, Pas i estudiants.
estructures
Departaments, unitats, serveis,...

5-28 de maig

Incorporació d’esmenes

1 de juny

Aprovació
Permanent

per

Grup de treball
Junta Membres de la Junta Permanent

Abans de l’estiu

Difusió del Pla estratègic

Responsables
institucionals
representants dels estaments

Aplicació del Pla

Òrgans i persones afectades en Programació
funció de les activitats
anual

Seguiment i avaluació

Membres de la Junta Permanent

i Juliol/setembre

Avaluació anual

ANNEX 2

