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Assistents: Isabel Álvarez, Ibis Àlvarez, M. Bertran, S. Blanch, A. Casals, T. Colomer, S. Comelles, JL
Costa, M. Dooly, A. Flecha, 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, M. Rifà, E. Roca, Ma Rufat, C. Ruiz, JM
Sanahuja, A. Santisteban C. Sena, J. Tejada , P.Tomàs.
Excusats: L. Arnau, A. Blanco, C.Garriga, M.Junyent, D. Masats,
Absents: M.Aumatell, A. Caravaca, N.Parellada, S. Pérez, C. Pizà.

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

Aprovació acta sessió anterior
Informacions per part de l'equip de deganat
Informacions sobre el Pla Docent pel curs 18-19
Aprovació Premis Extraordinaris de Titulació (curs 16-17)
Torn obert d'intervencions

S’inicia la reunió a les 13:12h.
1. Aprovació de l’acta de les sessions anteriors
S'aprova per assentiment l’acta de les sessió anterior.

2. Informacions per part de l’equip de deganat
2.1 Sistema universitari català
•
•
•

Convocatòria projectes ARMIF. Per valorar els projectes presentats, va intervenir la comissió
de la Facultat i ara s’està a l’espera de la resolució final.
PAP. Seran com l’any passat. Ja hi ha dates: 16 juny i 20 de juliol. El responsable a nivell de
Facultat és el vicedegà Antoni Santisteban.
SGR: ja hi ha hagut resolució. A nivell global arribaran els mateixos diners a la UAB, però ha
baixat molt el finançament dels grups de recerca en educació. També a la UB. Es mirarà si fer
arribar alguna queixa o consideració des del nostre àmbit.
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2.2 Àmbit de la UAB
• Per diversos motius (pròrroga pressupostos, manca de govern, etc.) la situació económica no
és gens favorable, sinó tot el contrari. De moment només hi ha un 60% del pressupost. I no
es contemplen molts dels indicadors i partides que s’havien d’incorporar, creant un dèficit a
la UAB. És un tema complicat, i més perquè el Govern vol fer un canvi de sistema de
distribució que la UAB, entre d’altres, no han signat i hi està en desacord.
• Model de distribució del pressupost a centres i departaments. S’està pendent d’una reunió;
mentrestant una subcomissió d’economia hi està treballant i fent simulacions per assegurar
que no hi perdrem.
• Normativa de cànon també està en revisió. Es voldria establir un cànon unificat (20-22%),
que podria ser més alt si cal aplicar-li despeses complementàries.
• Hi ha hagut ja aprovació de nous graus i màsters. Des de la Facultat ens plantegem
actuacions: passar a màster oficial el de mediació o crear algun altre màster oficial, entre
d’altres.
2.3 Facultat
• Ja s’ha incorporat a una gestora de qualitat, que es comparteix amb la FTI.
• Estem estudiant la possibilitat d’acreditar la Facultat com a centre. Això permetria no haver
de passar acreditacions tan sovint.
• El deganat està treballant en un pla de millora de la formació dins de la Facultat i que
afectaria tant a estudiants, professorat, PAS, espais, etc. S’ha d’anar definint.
• Problemàtica amb les festes alternatives (no autoritzades, però consentides). La Facultat ho
ha patit en més d’una ocasió i genera problemes (neteja, desperfectes, etc.). És un tema
sobre la taula.
• Col·laboració amb les Facultats properes (Lletres, Traducció). Tres activitats que hi ha a curt
termini: activitats al voltant del dia de la dona treballadora, pianos a disposició pública a
l’abril i els Jocs Florals impulsats per Traducció.
• Hi ha la voluntat per treballar sobre el Decret d’inclusió a nivell intern de Facultat. Es faran
propostes en un futur proper.
• La Facultat treballa amb la de Medicina al voltant d’un institut sobre malalties rares.
Des d’administració s’informa que:
• L’assignació provisional de recursos és el 60% del 2017. En la distribució interna, la proposta
és replicar aquest 60% però sobre els números reals de crèdits. No sabem quins diners
acabaran arribant, encara.
• Han estat acceptats el retorn dels romanents i es podrà acabar d’invertir en allò que estava
compromès la Facultat.
• Ja hi ha aire condicionat a les aules de l’antiga Sala d’Actes.
Per part del Vicedeganat de Pràctiques, s’informa que:
• Hi ha tot un ambiciós replantejament dels pràcticums del GEI, el GEP i el MFPS.
• S’està avançant en la concreció del nou aplicatiu de pràctiques per tal que entri en
funcionament el curs vinent.
• Es realitzaran les XXIII Jornades interuniversitàries d’Escola Rural (9 i 10 abril). S’ha fet la
preinscripció amb molt d’èxit (32 estudiants per 14 places).
Per part del Vicedeganat d’Innovació, s’informa que:
• Hi ha previstes diverses jornades en els propers mesos: sobre projectes (14 de març),
d’orientació (17 de maig) i sobre el Màster de Secundària.
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S’està treballant perquè hi hagi els correctors necessaris per a les PAP
Ja tenim twitter de la FAcultat
Es farà una newsletter que sortirà cada 2 mesos
Es demanarà a professorat dels graus que es contesti l’enquesta de El Mundo.

Per part del vicedeganat d’Estudis, s’informa que:
• Com es va parlar a la COA de Graus, s’abordarà la reformulació del 1r curs. Es farà primer una
comissió àmplia que discutirà l’enfocament general perquè després una comissió tècnica,
més petita, faci una proposta concreta. Això seria per tenir-ho preparat pel curs 19-20.
• Actualment hi ha un protocol i una enquesta per tot l’alumnat que entra a laboratoris. I es
preveu que acabarà havent-hi per tallers, gimnasos i sortides
El professor Toni Navío matisa que les Jornades d’Orientació a Pedagogia i Educació social es fan en
col·laboració amb els col·legis professionals.
El professor José Tejada suggereix que com a Facultat caldria ser més enèrgics queixant-nos al
rectorat pel tema de les festes. I proposa que la Junta permanent faci arribar un posicionament al
respecte al rectorat en què s’exigeixi almenys que l’espai e què es facin les festes sigui rotatiu i no
sempre al Campus Nord.
El mateix professor, sobre el pressupost, demana que, no sabent quant ens acabarà arribar, caldria
després ser flexibles en la política de romanents (tenint en compte que potser arriben a la tardor). El
degà hi està d’acord i creu que aquest darrer any s’ha estat menys estricte.
La professora Maribel Gracía demana que al grup de treball sobre 1r curs hi siguin presents les
unitats. La vicedegana Anna Marbà li respon que serà així en la primera fase.

3. Informacions sobre el Pla Docent pel curs 18-19
La Vicedegana d’Estudis explica que la principal novetat en els horaris és que un grup de GEI passa a
matí. Per la resta, i tot i que encara no són els definitius, són de continuïtat respecte al curs passat.
De cara a l’encàrrec docent, es recomana que al fer el pla docent s’eviti assignar només pràcticum.
Intentar assignar pràcticum juntament amb alguna altra assignatura.
La professora Teresa Colomer es queixa que en el seu cas serà inviable ja que afecta a 24 professors
que ara només fan pràctiques. També demana que no es doni mai per suposat que podme assumir el
que suposa la rebaixa de reconeixement del pràcticum.
La mateixa professora explica que hi ha una demanda per part de la menció d’anglès de començar
classes a les 15h. Creu que el tema dels horaris és complex, però cal abordar-lo. Per altra banda,
celebra que es digui que es farà un grup de treball sobre 1r de cara al curs vinent i creu que hi ha
coses de torns també a valorar.
La professora Melinda Dooly també pensa que aquests horaris que fan que en alguns casos hi hagi
jornades de matí i tarda, tan llargues, no són positives.
La vicedegana Anna Marbà està d’acord en el fet que no podem donar per assumible el canvi del
pràcticum que ens cau a sobre. Respecte als horaris de la menció d’anglès, es mostra en contra pel
curs vinent a fer-hi canvis. Per la seva banda, l’administrador recalca que abans d’abordar el tema
dels torns, cal tenir present que els espais hi influeixen.
El degà, sobre les demandes de revisió dels torns i horaris, proposa que les titulacions ho estudiïn.
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L’estudiant Biel Mossoll agraeix el pas a matí d’un grup de GEI, però no veuen bé que les tutories de
pràctiques siguin de tarda.
La coordinadora del GEI, Sílvia Blanch, explica que les pràctiques a la tarda es basen en diversos
motius, entre els que destaca: necessitat de comptar amb professorat associat i possibilitat d’oferir
totes les escoles a tots els alumnes. També es veu que la majoria treballen en menjadors i que
tampoc afecta tants dies.
L’estudiant Estel Oleart insisteix en el fet que perjudica a un sector d’estudiants ja que, potser sense
contracte, però hi ha una part que treballen en extraescolars, cangurs, etc. Creu que la mesura no és
bona davant de les dificultats de l’alumnat de pagar-se la carrera.
La professora Maribel Garcia demana que, aprofitant el canvi d’un grup de GEI, es pugui plantejar la
diversificació de l’assignatura “Societat i Família” que ells fan; que cada un dels grups estigui en un
semestre diferent.
La professora Conxita Márquez mostra la seva preocupació perquè a la TPD no surt tot el que està
entrat a la PDS. La vicedegana Anna Marbà explica que és un problema d’exportació de les dades de
PDS i que s’hi està a sobre. I recomana anar a la reunió al rectorat amb les dades de PDS.

4. Aprovació Premis Extraordinaris de Titulació (curs 16-17)
Es presenta la proposta de Premis Extraordinaris.
La professora Núria Gorgorió planteja si s’han de donar Premis Extraordinaris a gent amb mitjanes de
notable, de menys de 9. I proposa que es tingui en compte de cara el curs vinent. El degà hi està
d’acord i assumeix valorar-ho de cara al curs proper.
S’aprova la proposta per assentiment.

5. Aprovació de modificacions de la Memòria ANECA
La vicedegana d’Estudis explica que les modificacions que es proposen fan referència a la nova
normativa d’avaluació que diu que cal que hi hagi tres evidències i que cap d’aquestes pot valdre més
d’un 50%.
S’aproven per assentiment.

6. Torn obert de paraules
La professora Melinda Dooly avisa que hi ha hagut un robatori en una aula de la Facultat i que cal
avisar perquè tothom hi estigui atent.
L’estudiant Estel Oleart anima a sumar-se a la vaga feminista del dia 8 de març. I també informa que
es faran les 2es Jornades Feministes.
La professora Núria Gorgorió posa de relleu que és molt complicat fer assignatures de 6 crèdits en
dilluns al segon semestre (perquè hi ha moltes festes).
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El representant del PAS, Albert Garcia, pregunta per la sala de professors del 2n pis, perquè no li
consta que el PAS n’hagi estat informat. I pregunta per la continuïtat de les obres dels mòduls.
El degà explica que, dins de la millora de qualitat docent, es va proposar adequar un espai de
professorat que estimuli el coneixement i la creativitat. No es va acceptar, però es va realitzar dins de
les millores d’espais (diners de funcionament). I des del deganat s’està obert a noves propostes de
millores d’espais.
Sobre els mòduls, de moment no hi ha res previst donades les restriccions pressupostàries. De totes
maneres, sembla que el rectorat hi està sensible i és possible que s’acabi fent alguna cosa (encara
que sigui menor). Això, independentment a que no es renuncia al nou edifici.
La professora Montse Rifà explica que el grup de treball de gènere i educació ja ha començat a
treballar i que ja arribarà informació al respecte.
La coordinadora del GEP, Georgeta Ion, sobre els horaris, demana que si hi ha propostes que se li
facin arribar per valorar-les.

I no havent-hi més qüestions a tractar, aquesta Junta Permanent finalitza a les 14:36h.

