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Assistents: L. Arnau, M. Bertran, A. Casals, S. Comelles, I. Durbán, J. Estrada, A. Flecha, J. Gairín, M.
Garcia, A. Marbà, A.M. Margallo, C. Márquez, L. Martínez, M. Martínez, D. Masats, Rosa M. Megías,
A. Navío, M. Rifà, E. Roca, JM Sanahuja, A. Santisteban, C. Sena, J. Tejada, P.Tomàs.
Excusats: A. Blanco, A. Caravaca, D. Duran, C. Garriga, N. Gorgorió, G. Ion, E. Oleart, M.A. Rufat, C.
Ruíz.
Absents: M.A. Dooly, A. García, M. Junyent, Ò. Mas, S. Pérez, C. Pizà, M. Rifà.

ORDRE DEL DIA
1. Presentació i aprovació de l'autoinforme per a l'acreditació del Màster de
Secundària
2. Torn obert d'intervencions

S’inicia la reunió a les 13:11h.
El degà argumenta que per qüestió de terminis s'ha hagut de fer aquesta Junta
extraordinària ja que és perceptiu que l'autoinforme de l'acreditació s'aprovi en Junta i no es
podia esperar a la següent Junta ordinària.
1. Presentació i aprovació de l'autoinforme d'acreditació del MUFPS
S'explica que s'ha anat seguint tot el procés establert: elaboració, revisió per part de l’OQD,
exposició pública, aprovació per part del CAI i, ara, presentació a Junta Permanent.
La vicedegana Dolors Masats presenta el document i comenta els canvis generals en relació
al document enviat:
• S’ha fet la revisió lingüística
• S’han comprovat enllaços als documents
• Es trasllada la valoració anterior de cada estàndard abans del primer subapartat
• S’han fet correccions de dades sobre el professorat doctor i no doctor que no eren
prou ajustades.
També es comenten de forma detallada els canvis menors que s'han fet.
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El professor Antoni Santisteban agraeix la feina realitzada i concreta alguns detalls a tenir en
compte: assegurar si cal dir ”el CAI” o “la CAI”; explicar que estaria bé esmentar que s'ha
renovat la pàgina web; i mirar que es digui clarament que es revisa el SIGQ i el PAT.
La professora Maribel Garcia té dubtes sobre si la distinció entre professorat doctor o no
doctor també està ben especificat en el mòdul en què entra Sociologia i es demana que es
revisi abans d’enviar-ho.
S'aprova el document per assentiment.
1. Torn obert d’intervencions
Ningú no demana intervenir.

I no havent-hi més qüestions a tractar, aquesta Junta Permanent finalitza a les 13:32h.

