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

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
Informacions per part de l'equip de deganat.
Presentació i aprovació de les propostes de modificacions a la memòria ANECA.
Presentació i aprovació de la proposta de Tribunals de Premis Extraordinaris del
curs 16-17.
5. Informació pressupostària.
6. Torn obert de paraules.

S’inicia la reunió a les 13:05h.
El degà posa en consideració de la Junta la introducció d’un nou punt a l’ordre del dia a
petició dels representants dels estudiants:
Aprovació del document d’actuacions proposat pel representant dels estudiants
S’accepta per assentiment afegir-ho com a punt 6 de l’ordre del dia.
1. Aprovació de l’acta de les sessions anteriors
S'aproven per assentiment les dues actes de les sessions anteriors (ordinària de 13 de
setembre i extraordinària de 31 d’octubre).
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2. Informacions per part de l’equip de deganat
2.1 Sistema universitari català
Hi ha en marxa la convocatòria de projectes ARMIF en què aquest any hi ha implicació institucional.
Per això cal dipositar el projecte a la Facultat uns dies abans.
2.2 Àmbit de la UAB
• S’està pendent de si s’aprova el nou model de distribució del pressupost a Centres i
Departaments
• El Core previst d’Educació i Ocupabilitat està aprovat i s’està pendent de la incorporació
d’aquesta persona (que estarà ubicada a la Facultat). Hi ha un altre Core de Patrimoni i que
està creant un laboratori lligat amb Humanitats digitals i que segurament implica gent
d’alguns departaments. Sobre això, es farà arribar la informació als caps de departament.
• S’han aprovat nous graus i màsters pel curs 19-20. La intenció de la Facultat és presentar
alguna proposta pel curs 20-21. Per exemple, passar a oficial el màster de mediació, entre
d’altres opcions.
2.3 Facultat
• S’ha tancat el 25 aniversari amb l’acte final. Tot el que té a veure amb el 25 aniversari estarà
penjat al web durant 2 mesos.
• S’ha tornat a demanar disposar del nou edifici mentre que en paral-lel també es mira si es
pot remodelar els altres mòduls.
• Hi ha un becari de comunicació per posar en funcionament el nou web. També hi haurà una
gestora de qualitat que farà suport a les acreditacions i estarà lligat a les coordinacions.
• Des de la Comissió d’orientació es continua treballant en el balanç de competències amb la
idea que afecti a tots els cursos de les diverses titulacions. S’està creant l’aplicatiu que
permetrà passar aquest balanç de competències. Es fa conjuntament amb el Servei
d’Ocupabilitat.
• Es recorda que s’està treballant per crear un grup de treball de gènere i educació. Es rebrà la
convocatòria en breu.
Finalment, acabades les informacions, el degà demana poder fer arribar un agraïment al professor
Jaume Barrera per la seva tasca impulsant el monument del 25 aniversari. S’accepta la proposta per
assentiment.

3. Presentació i aprovació de les propostes de modificacions a la memòria ANECA
Es presenten a aprovació les següents modificacions:
•
•

Canvis lligats a la introducció de la perspectiva de gènere en algunes assignatures.
Canvi de nom d’una assignatura de música: “Projectes musicals” en lloc de “Expressió
musical”.

S’aproven per unanimitat.
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4. Presentació i aprovació de la proposta de Tribunals de Premis Extraordinaris del curs
16-17
Es presenten les propostes de Tribunals de Prmeis Extraordinaris del curs anterior. S’aproven
per assentiment.

5. Informació pressupostària.
L’administrador de centre exposa que la Facultat es troba en la millor situació de
disponibilitat de diners dels darrers anys. Això és gràcies a partides que no s’han gastat
completament i sobretot a ingressos no previstos: espais docents, cànons de postgrau, etc.
Properament es reunirà la Comissió d’Economia i Serveis de cara a prioritzar inversions, que
es preveu que haurien d’incloure:
• Inversió en els laboratoris docents
• Creació d’un pla intern de suport a la millora docent
• Inversions en equipament d’aulari (taules format RAC, porta automàtica al G6)
En relació al segon punt, s’aclareix que el pla intern de millora docent (a discutir a la comissió
d’economia) podria destinar fins a 30000€ en projectes de millora de la qualitat docent
(sobretot materials). La idea és assignar aquests projectes abans d’acabar l’any.
La professora Montse Rifà demana que la Comissió d’Economia i Serveis valori donar sortida
al que no s’ha aprovat de pressupost de laboratoris docents abans que a altres projectes
nous. També demana que el futur grup de treball sobre gènere i educació tingui suport
econòmic.

6. Aprovació del document d’actuacions proposat pel representant dels estudiants
L’estudiant Biel Mossoll presenta el document d’actuacions que van presentar.
La professora Teresa Colomer pensa que en quatre dels sis punts la Junta no hi té massa a
dir. I als altres dos, no veu que la Junta pugui donar-hi suport: no té sentit delegar la decisió
de la Junta en un altra comissió no reglamentària, i l’aprovat és una atribució personal de
cada professor, no és competència de la Junta imposar un aprovat general.
La professora Núria Gorgorió està d’acord amb l’anterior intervenció i reforça la idea que ni
es pot fer un aprovat general si no hi ha hagut vaga continuada de professorat ni té cap
sentit crear un òrgan paral·lel a la Junta perquè decideixi. I considera que el professorat ja és
molt raonable adequant-se a les vagues que hi ha. Per altra banda, celebra que els
estudiants es moguin i estiguin actius.
La professora Montserrat Rifà coincideix força amb el que s’ha dit, però exposa que seria bo
que hi hagués una comissió delegada per analitzar la situació actual, però sense caràcter
decisori.
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L’estudiant Estel Oleart aclareix que no pretenen substituir a la Junta sinó ajudar a la
rapidesa i coordinació PDI-PAS-estudiants. Es disculpa pel tema de proposar l’aprovat
general perquè són conscients que no es pot fer, però sí que voldrien demanar la possibilitat
d’avaluació única.
El professor Salvador Comelles explica que el grup de professorat Facultat per la Democràcia
es va crear espontàniament i sense demanar permís. I que un grup com el que es demana
també es podria fer per aquest canal. També recorda que els comunicats al professorat en el
cas de la vaga ja recomanaven ser flexibles i ajustar- se a aquest fet.
La professora Teresa Colomer insisteix en que no és pertinent que la Junta Permanent creï
una comissió sobre això. S’hauria de crear a banda, com a grup de ciutadans que se senten
interpel·lats.
El Secretari recorda que el que es demana aprovar supera les competències de la Junta
Permanent. Per tant, ni que si s’aprovés no es podria aplicar.
El degà, Joaquín Gairín, recorda que l’aprovat polític és molt problemàtic en molts sentits i
afecta llibertat de càtedra o l’expedient dels estudiants, entre d’altres coses.
L’estudiant Estel Oleart mostra la preocupació dels estudiants pel tema de si suspendran pel
80% d’assistència. Voldrien garanties. Tampoc no entén que la Junta Permanent no pugui
crear un grup de treball específic. El Secretari li contesta que només és possible si és en
relació a les competències de la Junta.
Finalment, els representants dels estudiants decideixen retirar el document i, per tant, no es
vota.

7. Torn obert de paraules
Retornant al que s’ha parlat al punt 6, la professora Sílvia Blanch agraeix la iniciativa dels
estudiants. També recorda que s’han anat creant moltes comissions sense haver de passar
per la Junta Permanent.
També sobre aquest tema, la professora Teresa Colomer proposa als caps de departament i
de les unitats que parlin sobre aquest tema de l’avaluació per tal de veure si realment
s’estan adequant a les circumstàncies actuals. La professora Asun Blanco també proposa que
les coordinacions instin a que el professorat sigui sensible a la situació de vagues i aturades
que hi ha hagut. La vicedegana Anna Marbà aclareix que com a deganat no podem instar al
professorat a fer l’avaluació d’una determinada manera; només es poden fer
recomanacions, com ja es fa.
La vicedegana Anna Marbà reitera que el grup de treball no ha de penjar de Junta perquè no
és competència seva. En canvi, la professora Montserrat Rifà creu que si el grup de treball
tracta sobre com la situació actual afecta a la docència sí que hauria de penjar de la Junta
Permanent.
Al seu torn, el professor Òscar Mas lamenta que hagi arribat aquest document i el nou punt
de l’ordre del dia de forma tan precipitada. El degà aprofita per recordar de la importància
de demanar les coses amb l’anticipació suficient: 24h per demanar ser convidat a una Junta i
3 dies per demanar introduir un nou punt.
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La professora Teresa Colomer demana si es ratificaran els comunicats aprovats en la darrera
Junta Permanent extraordinària i vol saber quina difusió se n’ha fet. El degà explica que s’ha
enviat al rectorat, deganats de la UAB, Facultats d’Educació de Catalunya i d’Espanya, s’ha
posat a les pantalles, al web i s’ha enviat als centres de pràctiques.
I no havent-hi més qüestions a tractar, aquesta Junta Permanent finalitza a les 14:16h.

