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ACTA de la JUNTA PERMANENT
5 de juliol de 2018
Assistents: L. Arnau, M. Bertran, A. Blanco, A. Casals, T. Colomer, S. Comellas, D. Duran, A. Flecha, J.
Gairín, P A. García, M. Garcia, P. Godall, G. Ion, A. Marbà, Ò. Mas, D. Masats, Rosa M. Megías, A.
Navío, J. Pàmies (per substitució temporal d’E. Roca), M.A. Rufat, JM Sanahuja, A. Santisteban, C.
Sena, J. Tejada .
Excusats: S. Blanch, A. Caravaca, , JL Costa, N. Gorgorió, M. Junyent, C. Márquez, C. Ruíz, P.Tomàs.
Absents: I. Álvarez, M. Aumatell, M. Dooly, C. Garriga, B. Mossoll, E. Oleart, N. Parellada, S. Pérez, C.
Pizà, M. Rifà.

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l'acta anterior
2. Informacions per part de l’equip de deganat
3. Aprovació de modificacions en la normativa d'avaluació dels TFG del Grau de
Pedagogia
4. Convocatòria d'eleccions a degà/ana i aprovació del calendari electoral
5. Torn obert d'intervencions

S’inicia la reunió a les 13:06h.
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S'aprova per assentiment l’acta de la sessió anterior.
2. Informacions per part de l’equip de deganat
El degà exposa les principals informacions en relació a la UAB i la Facultat.
2.1 En l’àmbit de la UAB

•
•
•

Ja hi ha el nou model de distribució del pressupost.
S’està pendent de l’aprovació de places pel PDI i PAS. Estan previstes 45+10 places
d’agregat i 12 de catedràtics (promoció interna).
Nova normativa sobre la formació propia de la UAB. Com a aspectes destacats hi ha:
el cànon serà del 22% més el lloguer d’espais; els associats no podran dirigir
postgraus o màsters; s’estableix limitació del PAS de les hores que poden dedicar-hi
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Hi ha una modificació del cànon de recerca i convenis. El retorn és del 7% quan és
entre 2000-3000 € i del 9% quan és superior.

2.2 En l’àmbit de la Facultat

•
•
•
•

•
•

Es constata que encara falten entregar guies docents. Cal reflexionar sobre el fet que
som una de les Facultats que menys hem actualitzat les guies.
Els nous tribunals de TFG per MH de GEP, GEI i GES ha visualitzat la manca de rigor
per part d’alguns professors ja que s’hi han presentat alguns treballs que el tribunal
ha considerat que no s’haurien ni de considerar d’excel·lent.
S’està treballant en la millora de la formació. En concret, s’està fent el seguiment
d’alguns professors que no responen al que s’està exigint des de la nostra Facultat.
Es recorda que el 15 de juliol s’acaba la presentació de projectes de millora docent.
S’aclareix que són projectes en què es busca certa continuïtat i per això no s’accepten
propostes com per exemple Jornades. Es permet que ho presentin postdocs sempre
que també incloguin professorat més estable en l’equip.
Des de la Facultat s’ha presentat una projecte pels ajuts AIDA (intensificació de
l’anglès).
Es va demanar la reducció del preu dels màsters professionalitzadors (Mediació i
Direcció) i s’ha acceptat des del Consell Social, que aprofita per proposar que passin a
oficials.

Des del vicedeganat de Pràctiques es comenta que s’està impulsant una formació de tutors
de pràctiques de Secundària per part del Departament d’Ensenyament, encara que de
moment hi ha poca informació.
Des del vicedeganat d’Estudis s’indica que el nou Grau de Gènere, per segona vegada, se li
ha negat la verificació. A nivell de la UAB, s’ha acordat que l’any vinent funcionarà com a
grau propi a l’espera que sigui oficial pel curs 19-20.
En el torn d’intervencions, la professora Asun Blanco demana si es pot enviar documentació
sobre els canvis en cànons i similars, però se li respon que millor veure exactament com
quedarà ja que encara no hi ha l’aprovació definitiva.
La mateixa professora es lamenta de com s’han fet les queixes en relació al professorat i li
sap greu que no s’hagi parlat abans amb els caps d’unitat corresponents, i concretament
amb ella pels casos que l’afecten. Creu que no s’ha fet bé i pensa que s’està essent injust
amb el professorat de la seva unitat que sí que està implicat. Reclama, doncs, que s’haurien
de saber les raons argumentades d’aquestes queixes. El degà explica que dins del procés de
millora docent s’està treballant per evitar que vingui professorat de departaments externs a
la Facultat que no compleixen o no responen al que es demana. En concret, es va fer una
carta a tots els caps de departament de fora de la Facultat demanant que s’enviï professorat
estable i que estigui compromès. Dins de la revisió de les assignatures de 1r es van detectar
3 professors amb els quals hi havia problemàtiques i en aquests casos es va parlar amb els
directors de departament respectius. Amb tot, el degà accepta la crítics i s’excusa pel fet que
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no s’hagi parlat amb les unitats corresponents. També explica que s’ha fet amb discreció per
no assenyalar públicament aquests professors.
La professora Teresa Colomer proposa que en els tribunals de MH de TFG hi puguin estar
presents els tutors d’aquests (però no com a membres del tribunal). El professor Josep Ma.
Sanahuja hi està d’acord, sempre i quan es deixi molt clar quan és el seu moment per
intervenir. La professora Dolors Masats també pensa que cal revisar el procediment i
protocols al voltant d’aquest tribunal. Finalment, la Junta acorda passar aquest tema a la
COA perquè ho debati.
El professor Pere Godall pregunta sobre com pot veure un cap de departament quines guies
falten. S’acorda que els coordinadors de titulació passaran als caps de departament quines
són les guies que falten.
3. Aprovació de modificacions en la normativa d'avaluació dels TFG del Grau de
Pedagogia
Es proposen dues petites modificacions per aclarir i millorar l’avaluació dels TFG de
Pedagogia. El coordinador del Graui de Pedagogia, Antoni Navío, explica que es proposa l’ús
d’una rúbrica per l’avaluació i que cada una de les parts que avaluen (tutors i tribunals) hagin
d’haver aprovat cada una de les parts amb un 5.
El vicedegà Antoni Santisteban proposa que la rúbrica que fa servir el tribunal sigui la
mateixa que la del tutor. I suggereix fer servir la rúbrica proposada per la comissió de millora
del TFG. LA professora Dolors Masats matisa que la rúbrica que es va crear potser no es pot
utilitzar directament per tutors i tribunals, donat que hi ha una part oral i una escrita. El
coordinador explica que es parla de la rúbrica del tribunal perquè només és sobre la part
oral.
El professor José Tejada, sobre el redactat, creu que podria canviar-se per tal d’incloure la
idea que quan un tutor ja no l’aprova, ja no hauria de presentar-se al tribunal.
Es vota la proposta amb dues recomanacions:
• revisar i tenir en compte les rúbriques prèvies
• mirar d’incloure la recomanació del professor José Tejada
S’aprova per assentiment.

4. Convocatòria d'eleccions a degà/na i aprovació del calendari electoral
Es recorda que l’equip de deganat actual acaba el seu mandat al novembre i, per això, abans
que acabi cal convocar eleccions. A tal efecte, es presenta el calendari per a la seva
aprovació (veure Annex 1).
S’aprova el calendari per assentiment.
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5. Torn obert d’intervencions
La professora Dolors Masats comenta que té una alumna refugiada que vol fer el doctorat i
que no pot permetre’s pagar el preu que costa. Pregunta si hi ha alguna possibilitat de
beques i ajudes. El degà explica que no és possible ja que qualsevol beca ha de donar-se en
el marc d’una convocatòria pública.
I no havent-hi més qüestions a tractar, aquesta Junta Permanent finalitza a les 14:12h.
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ANNEX
CALENDARI DEL PROCÉS ELECTORAL PER A L’ELECCIÓ DE DEGÀ/DEGANA.
Facultat de Ciències de l’Educació

Convocatòria d’elecció de degà/degana:

Aprovació per la Junta permanent del dia 5 de
juliol

Termini de presentació de candidatures:

Entre el 3 i el 7 de setembre

Proclamació provisional dels candidats:

13 de setembre

Termini per a presentar reclamacions a
la proclamació dels candidats:

Entre el 13 i el 14 de setembre

Proclamació definitiva dels candidats:

17 de setembre

Campanya electoral

Del 17 de setembre al 28 de setembre

Dia de les eleccions

Junta Extraordinària de Facultat 2 d’octubre

Proclamació provisional dels resultats de
les eleccions

3 d’octubre

Termini per a la presentació de
reclamacions als resultats provisional de
les eleccions
Proclamació dels resultats definitius per
la Junta Electoral General

3 i 4 d’octubre

5 d’octubre

