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Assistents: I. Àlvarez, A.Barrera, M. Bertran, S. Blanch, A. Casals, T. Colomer, JL Costa, M. Edo,
M.Flores, J.Gairín, G.Ion, A. Marbà, E.Roca, J.Sala, A.Santisteban, J.Tejada, H. Troiano.
Excusats: L. Arnau, À. Campà, D. Castro, C. Márquez, M. Martínez, R.M. Megías.
Absents: J.Deulofeu, A. Navío, D. Rodríguez.

S’inicia la reunió a les 13:12h

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

Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
Informacions per part de l'equip deganal
Presentació i aprovació, si s'escau, de la programació del Pla Estratègic de la Facultat
Seguiment del pressupost de funcionament i proposta d'inversions dels romanents
Aprovació dels Tribunals dels Premis Extraordinaris 15-16
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 de l’equip deganal
En aquest punt, es destaquen diverses informacions. En primer lloc les informacions
externes a la Facultat i que tenen a veure amb el sistema universitari:

• S’han donat a conèixer els nous criteris ANECA per a l'acreditació de Titular i Catedràtic. Hi
està havent molta contestació perquè han augmentat de forma desproporcionada
l’exigència. La Conferència de degans d'Espanya ha fet dues declaracions: una a favor de
l'educació pública i una segona en contra del nou criteri d'acreditació.

• Es va fer la reunió de degans i deganes de Catalunya. El tema principal ha estat les PAP. Es
va recordar que el programa MIF és molt important i que entre altres accions
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contemplava millorar els sistemes d'accés. Però que també hi havia altres mesures que no
s'han complert des de la Generalitat: la qüestió de la compensació monetària o la
problemàtica amb universitats de fora de Catalunya que tenen estudiants en pràctiques
aquí. Sobre els resultats de les PAP, les proves pilot van donar resultats negatius a partir
dels quals s’han proposat correccions per aconseguir uns resultats més acceptables. De
tota manera, es veuen poc clares aquestes proves i es demana que la prova no sigui
vinculant de cara al proper curs.

• Al gener sortirà el decret MECES (sobre acreditacions de les titulacions). Sembla que les
titulacions de 3 anys serien MECES1, les de 4 anys MECES2 i les de 4+1 serien MECES3. Les
de mestre quedarien com a MECES2, de 4 anys.

• Hi haurà la presentació d’un document de debat sobre el model formatiu (a partir d'un
grup de treball del MIF). Entre altres es plantejava una formació de 300 crèdits i que es
farien 3 anys comuns en la formació del professorat des d'Infantil fins a Batxillerat, amb
passarel·les entre etapes. Les informacions que han sortit de la premsa no són exactes.
S'aclareix que tot és hipotètic i que només és un document de treball, com d'altres que hi
ha (els del Consell Escolar de Catalunya, el del Miquel Martínez, etc.).
En segon lloc, s’expliquen aquelles informacions externes a la Facultat que tenen a veure
amb la UAB:

• S’ha treballat perquè hi hagués un Pla especial de Facultat que comença a concretar-se.
Fa uns mesos es va presentar un document amb les dades aportades per part dels
directors dels departaments majoritaris a la Facultat. En aquest Pla, s’incideix en
infrastructures, àmbit en el que es van comprometre a fer una actuació urgent a un mòdul
(entre 300.000 i 400.000 €). Sobre professorat, ens han correspost 4 lectors, i, a més a
més, ens donaran un PIF i un Postdoc. També s'han compromès, a nivell de representació
en òrgans com el Consell Escolar, a comptar amb la Facultat.

• Es van renovar els representants de la Facultat al Consell de l'ICE. S'agraeix a Joan Pagès i
Marina Tomàs la seva implicació i treball durant tot aquest temps en aquest Consell.
També al voltant de l’ICE, en els propers mesos hi haurà un canvi en la direcció de l'ICE:
l'Anna Cros assumirà aquest càrrec.

• En el Consell de Govern del passat 1 de desembre, es va donar a conèixer que el
pressupost no pujarà (com es preveia) si no que baixarà al voltant d’un 5%. En aquest
mateix Consell també es va parlar la Festa Major, fent-ne una valoració positiva. De totes
formes, es van plantejar dos aspectes clau que de moment no tenen resposta: la
possibilitat de rotació en relació al lloc i la gestió de festes alternatives.

• Pel que fa al Claustre, cal valorar positivament que tindrem tres representants al Consell
de Govern: l’Anna Marbà, en Diego Castro i la Carme Armengol
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Finalment, es comuniquen aquelles informacions internes, de Facultat:

• La Comissió de Mediació en relació als conflictes penals que hi ha a l’Autònoma pel cas de
personal denunciat es farà a la Facultat, amb la participació del professor Francesc
Moreno (coordinador del Màster de Mediació).

• S'informa que com a Facultat hem signat un Manifest institucional en relació al Dia
Europeu de la Mediació.

• S’ha obert el debat sobre l'arquitectura de les titulacions. A petició del rectorat, es faran
debats a cada Facultat a partir del document que hi ha fet. Pel que ens afecta, cada
estament ha de fer els seus processos de debat i enviar un representant al debat final de
Facultat (18 de gener). És un procés potser precipitat, però cal donar-hi resposta.

• Davant del fet que el Màster de Biblioteca Escolar té prou demanda d’alumnes s'assumeix
que pugui passar a ser de nou a anual, sempre i quan es tinguin els recursos necessaris.

• El postgrau d'AICLE es preveu que passi a Màster una vegada hagi passat per la COA de
Màsters corresponent.

• Continuen els actes del 25 aniversari de la Facultat. Els principals actes que vindran són:
una exposició a la Biblioteca, el concert de Nadal del cor i l’orquestra de la UAB, i la
conferència i exposició que ens ofereix la Fundació Marta Mata (febrer). Així mateix,
s’informa que des de la unitat de Corporal s’està organitzant una flashmob.

• S’informa que està sobre la taula el tema de si es pot passar un grup de GEI al torn de
matí.

• El dia 30 gener hi haurà una Jornada sobre Innovació Escolar en la Formació Inicial, amb la
participació de Neus Sanmartí i de dos mestres d'escoles públiques.

• Es recorda que hi ha eleccions a Junta Permanent i que cal tenir les candidatures
presentades amb antelació per poder ser escollit el dia de les eleccions (en Junta de
Facultat).
El professor José Tejada aporta que en el Consell de Govern es va aprovar un canvi en la
regulació de les proves per accedir a agregat (perfil de recerca més específic i passar de 3 a 2
proves). També informa que ja han sortit les places de càtedra en el BOE.
Així mateix, també pregunta si es poden presentar candidatures col·lectives a Junta
Permanent. Se li respon que no està contemplat, que cal presentar-se individualment.
La professora Helena Troiano, sobre les PAP, planteja que s'ha dit que només aproven el 7580%, però que no es veu clar si els qui no han entrat per selectivitat podrien aprovar les PAP
i finalment entrar. De fons, hi ha el tema de si la reducció de places que les PAP poden
generar. En aquest sentit, el degà insisteix en que, es redueixi o no l'entrada, no s'ha de
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reduir la inversió de la Generalitat a les Facultats. Reitera que aquest compromís fins ara no
s'ha complert i que és el que els degans ara estan denunciant.
L’estudiant Berta Llos vol saber si els estudiants disposen de la informació sobre les eleccions
a Junta Permanent. El Secretari respon que sí, però que seria convenient fer-los arribar la
importància de presentar-se i ser a la Junta Permanent.
Ella mateixa també pregunta si els estudiants estan al cas del debat de les titulacions. Se li
respon que s'ha informat tant al Consell d'Estudiants com a l’Assemblea.
3. Presentació i aprovació, si s'escau, de la programació del Pla Estratègic de la Facultat
Es presenta el document indicant que s'ha d'entendre com una concreció del que es va
aprovar amb la voluntat de fer eficient i avaluable el treball. Es tracta d’un compromís i un
document operatiu, però sense pensar en una planificació inamovible. Havent feta la
presentació , se sotmet a votació.
S'aprova per unanimitat i, a continuació, s'anima a complir i fer els seguiments del que s'ha
establert.
4. Seguiment del pressupost de funcionament i proposta d'inversions dels romanents
L'administrador fa un repàs del que s’ha gastat en relació al pressupostat. Aprofitant centres
de cost que tenen romanents respecte a la previsió de despesa, queden disponibles uns
47.000 €. També explica que s’han tingut uns Ingressos extres. Es proposa que 10.000 € es
passin a despesa de 2017 i que la resta es destinin a la proposta d'inversions i millores que
han arribat a la Comissió d’Economia i Serveis. Algunes són recomanacions fetes des de la
prevenció de riscos laborals i la resta sobretot es destina a la millora de les aules (cortines,
per exemple). Específicament s'ha pensat en actuacions en les aules del G6 que havien
quedat una mica desfasades en el tema de les taules integrades. També n’hi ha algunes que
ja tenen a veure amb Pla Estratègic (millora de wifi i ampliar punts de presa de corrent).
La professora Asun Blanco posa de manifest que la superposició dels dos sistemes (clau i
codi) és una problemàtica en alguns casos. L'administrador li respon que n’és conscient i que
s'hi està treballant.
La professora Sílvia Blanch recorda que hi ha aules com la 74 que necessiten una millora en
temes de ventilació/climatització. I demana que es tingui en compte com a prioritari. L'equip
de deganat assumeix la demanda i es responsabilitza de donar-hi resposta com abans millor.
La mateixa professora també insisteix en la necessitat del suport a les coordinacions i
demana en quin punt estan les gestions. L'administrador respon que s'ha fet una reunió,
però que de moment des de vicerectorat i gerència es demana temps per estudiar el
projecte de reorganització del PAS que hi havia (i que havia de donar resposta a aquesta
problemàtica).
Finalment, es decideix tirar endavant la proposta presentada.
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5. Aprovació dels Tribunals dels Premis Extraordinaris 15-16
Es presenten les propostes de tribunal per a cada una de les titulacions.
S'aproven per unanimitat.
6. Torn obert de paraules
No hi ha intervencions en aquest punt, únicament des del deganat es desitgen bones festes i
s'agraeix la participació i la implicació de tot el professorat i PAS amb la Facultat durant
aquest any 2016.
I no havent-hi més qüestions a tractar, aquesta Junta Permanent finalitza a les 14:16h.

