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Assistents: Isabel Álvarez, Ibis Àlvarez, L. Arnau, M.Aumatell, M. Bertran, A. Blanco, A. Casals, A.
Caravaca, T. Colomer, JL Costa, M. Dooly, M. Edo, A. Flecha, J.Gairín, A. García, P. Godall, G. Ion, A.
Marbà, C. Márquez, D. Masats, RM Megías, B. Mossoll, A. Navío, E. Oleart, M. Rifà, E. Roca, C. Ruiz, ,
A. Santisteban C. Sena, J. Tejada, P.Tomàs.
Excusats: S. Blanch, S.Comelles, C.Garriga, M.Junyent, Ò. Mas, S.Pérez, MA Rufat, JM Sanahuja
Absents: N.Parellada, M.Garcia, C. Pizà,

S’inicia la reunió a les 13:06h

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Aprovació de l'acta anterior
Informacions per part del deganat
Presentació i aprovació, si escau, del document per a la millora dels TFG
Presentació i aprovació, si escau, dels criteris del pla docent en relació als Màsters de
la Facultat
5. Torn obert de paraules.

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
El Secretari exposa els canvis realitzats a l’acta d’acord amb les observacions que li ha fet arribar
la professora Dolors Masats en relació amb el punt 5:
La vicedegana Anna Marbà proposa que es faci una reunió per valorar-ho. La
professora Dolors Masats, en canvi, proposa fer una nova reunió amb l’Institut Ramon
Llull i amb la Facultat de Lletres. Es deixa obertes diverses possibilitats que el deganat,
d’acord amb el departament, estudiarà.
Es rebutja per assentiment l’actual proposta i es demana que es negociï una altra
proposta.
A continuació es presenta a aprovació l’acta, essent aprovada per unanimitat.

2. Informacions per part del deganat
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En aquest punt, el degà destaca diverses informacions, des del nivell més general fins al més
concret:
ÀMBIT UNIVERSITARI (més enllà de la UAB)
El Decret del Ministerio que estableix la durada dels graus ja està aprovat. A l'annex 1
diu que els estudis regulats com els de mestre no canvien. I a l'annex 2 es proposa
mantenir amb 4 anys a tot un llistat d'estudis, entre els quals els de Pedagogia i
Educació Social.
En diferents fòrums als que s’ha assistit es remarca la idea que l'índex de reposició serà
del 100% i que hi haurà un pla a 3 anys vista per fer passar agregats/titulars interins a
permanents. La idea a la nostra universitat va en la mateix línia, però encara sense
concrecions. En principi sembla que no es faran diferències entre la via funcionarial i
laboral.
Respecte a l’acreditació de les titulacions, ja estan definitivament acreditades, però no
s’han acceptat les al·legacions que havíem fet i que anaven en el sentit de disposar
d’alguna grau acreditat amb excel·lència.
Aquesta setmana, després de la selectivitat, es faran les PAP. El número de persones
que es presenten sembla que és similar al d'altres anys. Es farà un seguiment d’aquest
nou procediment.
L'acord interuniversitari que hi ha hagut ha suposat baixar la ràtio en el Màster de
Secundària.
La Conferència de degans de Catalunya ha fet reunions amb la consellera i s'han creat
grups de treball conjunts entre departaments i universitats. Properament es farà la
primera reunió d’0un d’aquest grups, al voltant del tema del professorat vinculat.
Ja ha sortit la convocatòria de suport als grups de recerca (SGR).
ÀMBIT UAB
El model de distribució econòmica de la UAB a centres i departaments està en
discussió i pendent d'aprovar-se. Cal estar-hi atents ja que inclou algunes novetats que
podrien acabar afectant el nostre pressupost. En principi, l’esborrany actual no ens
afavoreix.
S’està treballant per anar-nos incorporant a la e-administració. Així, s'està en procés
d'incorporar la notificació electrònica, així com altres processos de gestió acadèmica i
de gestió de reunions de les comissions.
Pel proper curs, les assignatures disposaran únicament d’aules moodle, eliminant-se
l’actual Campus Virtual.
La UAB impulsa els core com a nuclis d'impuls en diversos àmbits. Un d'ells, el
d'educació i ocupabilitat, s'està pendent de si s’ubicarà a la nostra Facultat, tal i com
hem demanat.
Es va aprovar un llistat de propostes de nous graus a la UAB, i s'ha aprovat ja un
d'aquests graus de 3 anys.
ÀMBIT FACULTAT
En relació als actes del 25 aniversari, destacar que a la tardor hi haurà l’acte
d'inauguració del monument. S'estan recollint frases de cada col·lectiu per tal
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d’incloure-les al monument i en paral·lel els escrits o aportacions que es vulguin fer a
nivell individual.
S’han fet obres per millorar la il·luminació a la Plaça de les Oliveres. També han
començat les obres de millora del mòdul IV
S'ha signat un conveni entre la UAB i el Consorci d’Educació de Barcelona en què
participaran la Facultat i l’ICE i que va destinat a impulsar un programa de formació i
acompanyament als centres educatius de Barcelona per a la innovació educativa.
S’està fent la renovació del web de la Facultat. Per altra banda, s’està treballant a
l'entorn de la xarxa Alumni com un dels punts estratègics de la relació entre la UAB i la
societat.
Ja estan organitzades les jornades d'acollida dels nous estudiants (setembre) i
properament es faran les jornades de graduació dels que acaben ara.
A continuació, des dels diversos vicedeganats s’informa que:
Estem elaborant un protocol per respondre a les problemàtiques d’assetjament
d’alumnes nostres en centres de pràctiques.
És molt important disposar dels cronogrames i que, per tant, tothom que encara no ho
ha fet, cal que ho entregui en breu. Per altra banda, agraeix l'esforç de coordinadors i
gestió acadèmica en relació a la programació del curs vinent.
És obligatori revisar i tancar les guies docents a temps i en les 3 llengües, després ja no
és possible modificar-hi res.
La UAB ha decidit que totes les activitats supervisades (TFM, pràctiques...) seran a curs
vençut (és a dir, constarà el que has fet el curs anterior)., com les tesis.
Es va tancar el treball de la comissió sobre el Grau de Primària en anglès i ja es disposa
de l’informe final. S'agraeix la feina de la coordinadora, la professora Cristina Escobar.
A partir d’aquí, s'estudiaran les propostes que s'hi exposen. Per altra banda, es recorda
la importància que el professorat que faci aquesta docència tingui almenys el C1 i que
faci el curs específic de l'IDES.
Cal revisar els convenis dels màsters interuniversitaris ja que només es donaran
recursos pel que estrictament posi aquest conveni.
El disseny del nou Grau de Gènere va avançant i professorat de la Facultat està
implicada en la configuració del mateix.
La Comissió d'Orientació Professional, coordinada per la professora Edelmira Badillo,
ha proposat fer un programa informàtic específic com a suport. Properament s’anirà
informant dels avenços en aquest sentit.
Properament es convocarà la Comissió d'Economia i Serveis per fer la proposta
definitiva de distribució una vegada el rectorat ja ha aclarit els diners que ens
arribaran.
Torn intervencions:
L’estudiant Estel Oleart pregunta si el grau de gènere afectarà al minor de gènere i de
quants crèdits serà. Se li respon que les assignatures del minor quedaran integrades al
grau i que serà un grau de 3 anys.
La professora Mequè Edo demana més concrecions sobre el conveni entre la UAB i el
Consorci. El degà explica que és una proposta que el Consorci va fer als professors
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Jordi Pàmies i Màrius Martínez per a un assessorament. Com que hi ha una part de
mentoria, també hi intervé l'ICE. Per part de la Facultat hi ha implicats aquests dos
professors.
La professora Mequè Edo també s'estranya que no ha rebut cap guia per revisar. Se li
recorda que l'assignació la fan els coordinadors i que llavors els arriba directament.
El professor Pere Godall demana que s’enviïn el llistat de responsables de les guies als
caps de departament.
La professora Teresa Colomer explica que tenen un problema amb un màster
interuniversitari que es fa sense conveni i en què es dirigeixen "gratuitament" els TFM.
Demana ajut per buscar la solució.
La professora Teresa Colomer també pregunta si es posaran cadires collades a terra en
fer la reforma al mòdul IV. L'administrador explica que no, que és just el contrari. A la
Facultat hi ha una política d’anar traient elements fixos per donar més opcions als
espais.

3. Presentació i aprovació, si escau, del document per a la millora dels TFG
Aquest grup de treball prové de la inquietud que ja hi havia entre el professorat i del que
se'ns va dir a l'informe d'acreditació. El vicedegà Antoni Santisteban presenta el document
provisional elaborat i en què es proposen 10 criteris per a la millora de la qualitat del TFG i
s'hi fa una proposta de rúbrica. El contingut d'aquest document, si s’aprova, s'integrarà amb
la informació que ja hi ha al web. Es recorda tenir present també que es complementa amb
altres documents per a la millora docent elaborats prèviament (millora lingüística, millora de
l'avaluació).
En el torn d’intervencions, l’estudiant Biel Mossoll, en representació de l’Assemblea
d’estudiants, pregunta com pot ser que l'estudiant no pugui escollir el tema i s'hagi d'ajustar
a les propostes del professorat. L’estudiant Mercè Aumatell reclama que es contempli que
durant la carrera se'ls hagi preparat per a la investigació i per als treballs individuals. També
comenta que aquesta rúbrica pot estar bé per orientar, però que no s'oblidi el procés.
El vicedegà Antoni Santisteban respon a aquestes qüestions afirmant que sobre escollir
tema, la realitat és que ja hi ha un ampli ventall per escollir i que no és una problemàtica que
planetgin els estudiants de 4t. Per altra banda, cal combinar els interessos dels estudiants
amb les línies prioritàries de recerca i innovació. Finalment, es mostra d'acord amb el tema
d'introduir canvis en les assignatures per ajudar a que es puguin fer TFG de qualitat.
El professor José Tejada es pregunta sobre l'existència i els criteris de qualitat de la base de
dades pública de TFG (i que també caldria plantejar pels TFM). Li preocupa també el tema
del plagi i el fet que no hi hagi l'ús sistemàtic de software específic antiplagi. L'administrdor
explica que s'estan fent proves per integrar aquest tipus de software al Moodle. I la
vicedegana Anna Marbà recorda que tots els TFG que són MH estan penjats al dipòsit digital
de la UAB (ddd).
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La professora Carme Ruiz, en relació a la rúbrica, reflexiona que pot ajudar a consensuar
criteris. I creu que aquest consens i l'establiment de criteris és molt necessari.
Es sotmet a votació aquest document, essent aprovat per 25 vots a favor, 4 abstencions i cap
vot en contra.

4. Presentació i aprovació, si escau, dels criteris del pla docent en relació als Màsters de la
Facultat
La vicedegana Anna Marbà presenta el document dels criteris i exposa que no hi ha hagut
modificacions destacades respecte al curs passat a excepció dels del Màster de Recerca que
ja es van comentar en la Junta passada i dels del de Secundària comentats anteriorment
(baixada de la ràtio).
El professor José Tejada s’interessa per com afectarà el nou model de dedicació docent de la
UAB (en procés de discussió) a la planificació. La vicedegana li respon que encara no es té
prou informació per poder valorar-ho, més encara quan no és definitiu.
El professor Pere Godall exposa que el procés de millora docent estaria bé que es veiés
reflectit també en el document de criteris docents.
Els criteris posats a votació, s’aproven per 24 vots a favor, 5 abstencions i cap vot en contra.

5. Torn obert de paraules
La professora Dolors Masats denuncia i lamenta profundament que s'hagi aprovat el curs
d'iniciació a l’ensenyament de llengües estrangeres discutit en l’anterior reunió sense haver
passat de nou per Junta Permanent tal i com recorda que es va acordar.

I no havent-hi més qüestions a tractar, aquesta Junta Permanent finalitza a les 14:18h.

