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PRESENTACIÓ  

 

Quan vaig assumir el compromís de la meva candidatura al deganat de la Facultat 

de Ciències de l'Educació (FCE), el mes de febrer de l'any 2007, per un mandat de 

3 anys de duració; aquest es plantejava com un projecte de doble vessant que, 

d’una banda pretenia donar continuïtat als projectes iniciats amb l'equip de 

Deganat que estava a punt de finalitzar el seu mandat, i de l’altra pretenia el 

progressiu procés de millora i creixement de la nostra Facultat. 

Al meu parer, ambdós vessants, eren aspectes fonamentals des d'un punt de vista 

d'una gestió eficient i responsable. En conseqüència, es pretenia aprofitar els 

projectes ja iniciats per a continuar-los, concloure'ls i, en el cas que fos possible, 

millorar-los. Però també, ser capaços d'assumir una gestió d'àmplia perspectiva 

que permetés no tan sols els guanys i èxits immediats a curt termini, sinó també 

els projectes que, tant a mig com a llarg termini, permetessin impulsar la FCE dins 

i fora de la UdL. 

 

Com a degana electa el març de 2007, tant l'equip que m'acompanyava com jo 

mateixa, érem conscients del període de gestió dur i difícil que iniciàvem. Aquest, 

es preveia com un període ple de grans canvis, els quals ens veuríem obligats a 

assumir de la millor manera possible, i reptes encara majors, dels quals ni tan sols 

érem conscients de com podríem abordar. 

 

En qualsevol cas hi havia un projecte clar, uns objectius i unes metes, la primera 

amb la fita al mes de març de 2010.  
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En aquesta carrera, com de fet, l'hem sentit molts de nosaltres durant tot aquest 

temps, hi havia certs compromisos i treballs ineludibles que principalment eren els 

següents: 

 L'adaptació de les titulacions ja existents a l'Espai Europeu d'Educació 

Superior (EEES) 

 El desenvolupament i la implementació progressiva del Programa (POP) 

“Societat, Educació i Qualitat de vida”. 

 El trasllat de la FCE al Campus de Cap Pont i la integració en aquest. 

 

Però també hi havia altres projectes i tasques que han sorgit, bé com a iniciativa 

pròpia de l'equip de Deganat, o bé com a proposta de professors i d' altres, en els 

que hem sabut aprofitar la conjuntura i hem treballat per a això: 

 

 Millorar el sistema de gestió de Pràcticum i consolidar una via de 

col·laboració amb les Institucions i/o empreses implicades, amb els 

futurs educadors/es i treballadors/es socials i psicopedagogs/es, 

mestres i professors/es. 

 Dissenyar i planificar el Màster de Formació del Professorat de 

Secundària, CFGS i Batxillerat. 

 Dissenyar el nou grau de Psicologia, adscrit a la FCE, i la seva posada 

en marxa amb el compromís del Govern del seu  finançament pel curs 

2010-11. 

 Augmentar els convenis internacionals i el nombre d'estudiants que 

surten de la FCE a estudiar a altres universitats amb diferents 

programes de mobilitat. 

 Dinamitzar la vida cultural de la FCE amb la creació d'un Fons d'Art, i 

recolzar iniciatives d'equips docents amb institucions com “La Panera-

Sorigué” i d'altres. 
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Aquests són alguns dels nous projectes que han anat sorgint com a conseqüència 

del treball posat en marxa durant aquest període. 

 

Tot això ha suposat generar molts espais de trobada i discussió per tots els 

membres de la FCE, donat que com equip, sempre hem buscat la màxima 

transparència i participació. Això explica el gran nombre de comissions que han 

treballat durant aquests tres anys, el nombre de juntes de facultat – que quasi han 

triplicat les realitzades en qualsevol període anterior de gestió- i el nombre de 

reunions de comissió permanent i d'usuaris, entre  moltes altres de celebrades. 

Tot això esmentat amb anterioritat, és fruit i reflexa una forma de treballar, 

d'entendre la gestió i la participació dels membres de la institució com a 

protagonistes del seu propi procés de transformació, canvi i creixement. 

 

Cal remarcar però, que sense la col·laboració del PDI, PAS i estudiantat, tot això 

no hauria estat possible. Sense aquest recolzament de tota la FCE, mostrat en 

moments crítics, no s'haurien aconseguit acords que afavorissin al centre. 

 

Conscients de l'esforç realitzat durant aquests tres anys, com a responsable de 

gestió del centre, i assumint aspectes positius i negatius del període, mostro el 

màxim i sincer agraïment a tots i totes aquells i aquelles que heu dedicat el vostre 

temps i que heu col·laborat amb aquest projecte que ens pertany. 
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INTRODUCCIÓ  

 
 
 
La següent memòria acadèmica de la Facultat de Ciències de l’Educació comprèn 
el període de Deganat de 2007-2010. En aquesta memòria hem tractat de recollir 
els aspectes més rellevants que han marcat la vida de la Facultat els últims tres 
anys. Donat que es tracta d’un període de molta activitat, reformes de plans 
d’estudis, canvis estructurals, etc., resulta difícil fer una selecció d’allò que es 
considera  més destacat. 
 
Per tal d’explicar una part de la vida d’un centre i entendre des de fora de l’ equip 
de direcció les accions i decisions preses, hem organitzat aquesta en 5 grans 
blocs a mode de capítol: un tracta sobre l’Espai Europeu d’Educació Superior 
(EEES) explicant el que pensem que ha suposat per la facultat aquest canvi i el 
nou paradigma formatiu; un altre sobre tot el procés de reconversió de Campus a 
centre i les implicacions que això ha tingut per la facultat. El tercer capítol, 
anomenat Vida al centre, destaca les accions dutes a terme per la Comissió 
d’Activitats Acadèmiques i Extensió Universitària així com altres accions que des 
del Deganat s’han impulsat o s’ha donat suport, tant si aquestes han estat del 
personal docent com si han estat de l’estudiantat. 
 
Finalment, hem decidit incloure el corresponent capítol de finançament variable de 
la universitat i el que ha suposat per la Facultat de Ciències de l’Educació ja que la 
part que tracta dels contractes-programa ha permès disposar de finançament 
extraordinari per realitzar accions específiques que es consideraven estratègiques 
i de millora per la Facultat.  
 
El document no es pot entendre sense el capítol cinc sobre el Sistema de Garantia 
Interna de Qualitat de la FCE (SIGQ). El treball fet fins ara per adaptar les 
titulacions a l’EEES és tan sols la primera part d’un projecte que, una vegada 
iniciat, s’ha d’ avaluar i acreditar. El SIGQ delimita els òrgans de govern del centre, 
les seves funcions, les diferents comissions, etc. Però també descriu els 
procediments específics del centre com ara: la planificació i metodologies 
d’ensenyament; l’acollida dels estudiants; la gestió de les pràctiques externes o la 
gestió dels recursos.  
 
El capítol sis correspon a les conclusions i valoracions. Aquest apartat ens permet 
posar damunt de la taula el  model de gestió que hi ha darrere de la gestió 
realitzada, a més de plantejar una valoració, a cops autocrítica, amb el propi equip 
de direcció del centre perquè no sempre s’ hauran fet les coses com alguns 
desitjaven.  Però també hem de reflexionar sobre el que suposa la gestió d’ un 
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centre en el marc de la gestió de tota la universitat i la dificultat, a vegades, de 
coordinar accions conjuntes. 
 
Segurament, a la memòria falten activitats, iniciatives, i fins i tot algun projecte. La 
nostra intenció era remarcar els aspectes més determinants durant aquests tres 
anys que han marcat moments clau pel desenvolupament i creixement de la 
Facultat. L’opció d’ organitzar la memòria arran de l’EEES, el trasllat al nou edifici i 
la vida cultural, i les conseqüències d’allò, creiem que era una bona forma de 
cobrir el màxim d’activitats acadèmiques realitzades durant aquests tres anys. 
Altres fets com la internacionalització o el desenvolupament de les pràctiques 
externes són aspectes molt lligats a alguns dels eixos de la memòria. 
 
Hi ha temàtiques com la de la recerca en la que no hem volgut entrar, ni tan sols 
comentar aspectes que ens ha tocat viure en algun moment d’aquest període. Es 
tracta d’ una qüestió, per  a nosaltres, molt clara: considerem que no és un tema 
sobre el qual el centre tingués competències. Tot el que està relacionat amb 
recerca i gestió de la recerca és i hauria de ser competència dels departaments i 
dels centres de recerca, si n’hi ha. Essent coherent amb aquesta visió, hem obviat 
l’àmbit de la recerca dins la memòria. 
 
Un altre aspecte que volíem destacar és l’ estructura del document. Es tracta d’un 
document essencialment descriptiu i en certa manera valoratiu. Pensem que és 
important retre comptes a la comunitat universitària de la tasca realitzada durant 
aquest mandat de deganat. Des d’un punt de vista estructural, la memòria té varis 
nivells de lectura, i conscients de la densitat d’ informació que hi ha dins, hem 
elaborat cronogrames per situar al lector sobre dates d’interès; hem inclòs links a 
documents originals, actes, acords, etc. Per tal de disposar d’ una informació molt 
més àmplia, en cas de voler aprofundir en algun dels aspectes tractats dins la 
memòria. Les fotos ens ajudaran a recordar moments viscuts per tots nosaltres i 
contextualitzar els fets s’hi descriuen. 
 
Esperem i desitgem que la memòria acadèmica de la Facultat de Ciències de 
l’Educació (2007-2010) us sigui un document de referència d’ un període i al 
mateix temps que tota la informació que aporta sigui útil per al lector. 
 
 
Moltes gràcies.        
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1. L’ESPAI EUROPEU D’EDUCACIÓ SUPERIOR A 
LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ  

   
   
L’harmonització de la formació universitària europea, coneguda com procés de 
Bolònia o de definició de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), ha marcat 
la tasca de les universitats espanyoles els darrers 5 anys, de forma molt clara a 
nivell de centres docents, donada la responsabilitat d’aquests en el disseny dels 
programes de formació conduents a títol.  El procés de Bolònia té les seves bases 
en la mobilitat transeuropea dels titulats  conservant la validesa i atribucions de les 
seves titulacions (acords de Schenguen, signats el 1985, als que Espanya es va 
adherir el 1991). El procés a nivell universitari es va apuntar a La Sorbona (1998, 4 
universitats), i es va oficialitzar a Bolònia (1999, ministres d’educació de la UE), 
donant lloc a un extens desenvolupament legislatiu. 
 
La universitat espanyola es va incorporar molt tard, després d’un llarg debat públic 
(que no ha acabat encara). Aquest fet va donar lloc a un retard legislatiu  (decret 
de graus el 2005) que va impossibilitar el compliment de l’objectiu europeu de que 
tots els titulats el 2010 sortissin ja formats complint els criteris dels nous 
programes de formació, però que ha forçat a les universitats espanyoles al disseny 
de totes les seves titulacions en un temps record, amb l’objectiu de que el 2010 
totes les titulacions estiguessin iniciades seguint el nou model. Aquest període 
coincideix plenament amb el mandat, i dóna una idea del pes recaigut sobre 
l’equip que finalitza la seva activitat el març de 2010. 
 
Tot i que el procés no ha suposat l’esperada (i temuda per molts) metamorfosi del 
sistema universitari espanyol, els canvis produïts amb més o menys intensitat en 
les diferents titulacions han estat el resultat d’un desenvolupament normatiu molt 
laboriós (i sovint poc agosarat) per part de les universitats, i per una altra, dels 
equilibris entre inèrcia i innovació desenvolupats en el si de cada una de les 
titulacions i gestionats amb més o menys habilitat i decisió pels equips de deganat 
del moment, que s’han trobat immersos en una complexíssima situació de canvi, i 
dels qui depengué, en gran part, el resultat final. 
 
La direcció de la FCE ha liderat amb decisió el centre per tal d’aprofitar les 
oportunitats de millora que suposava el context, i assumint les limitacions abans 
esmentades, s’ha implicat en la gestió del difícil procés amb ambició, rigor i 
transparència, deixant per les properes generacions d’estudiants uns programes 
de formació innovadors que el temps s’encarregarà de validar, sempre contant 
amb la implicació compromesa dels professors i les noves direccions de la FCE. 
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1.1 CRONOGRAMA DE L’EEES A LA FCE  
   
GRAUS  
 
Adaptacions: Treball Social, Educació Social, Mestre en Educació Primària 
i Mestre en Educació Infantil.  
  
1a fase: 
          

 Aprovació Pla Director de Docència (CG juliol 2007)  
 Mapa graus UdL (CG novembre 2007)  
 Creació Comissió de Seguiment de Plans d’Estudi de la UdL (desembre 

2007)  
 Aprovació per Comissió Permanent de la FCE de les “Comissions de  

Disseny de Plans d’Estudi” (CP 14 febrer 2008)  
 Elaboració memòria VERIFICA (març-juny 2008)  
 Aprovació memòries VERIFICA (Junta de Facultat 17 juny 2008)  
 Elaboració memòries VERIFICA (juny-setembre 2008)  
 Tramitació memòries  ANECA (setembre-octubre 2008)  
 Verificació definitiva dels graus (març 2009-maig 2009)  

 
2a. fase: 
 

 Disseny de mòduls i matèries segons el VERIFICA (novembre 2008  fins 
juny 2009)  

 Disseny webs graus i incorporació a la taula de planificació docent del Sakai 
de les diferents matèries de 1r. Curs  (Deganat-planificació docent FCE: 
juliol 2009 – setembre 2009)  

 Inici graus (curs 2009-10)  
 Disseny de les accions per garantir les competències transversals de la UdL 

a tots els graus de la FCE (setembre 2009-febrer 2010) 
 Aprovació per Comissió Permanent de les “Comissions tècniques de 

disseny del Pràcticum dels graus” ( CP novembre 2009)  
 Constitució de les Comissions tècniques de pràctiques (desembre 2009-

gener 2010) 
 Comissió Territorial de Pràctiques (Serveis Territorials Departament 

d’Educació (Lleida)- Universitat) (març 2010) 
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Nou Grau: Psicologia  
   

 Aprovació per Junta Extraordinària de Facultat la “Composició de la 
comissió de treball” (març 2009) 

 Constitució de la comissió mixta de disseny del grau (abril 2009)  
 Reunions de la comissió de disseny (fins setembre) 
 Sessió de treball amb els agents externs (juny 2009) 
 Publicació document + període d’esmenes (juliol/agost 2009)  
 Reunió amb l’assessora externa (1 de setembre 2009)  
 Aprovació per Junta FCE (23 setembre 2009)  
 Aprovació per Consell de Govern (25 de setembre)  
 Enviament a VERIFICA (25 octubre 2009)  
 Enviament a la Direcció General d’Universitats (DGU) (novembre 2009)  
 Es dóna resposta a les al·legacions de la DGU (desembre 2009)  
 Avaluació provisional d’ANECA (principis febrer 2010)  
 Posada en marxa (prevista pel curs 2010-2011)  

   
 
POPS:  
   
Màster de Psicopedagogia  
Màster Recerca Educativa (no s’activa per falta de matrícula)  
   

 Constitució de les comissions de treball (abril 2008)  
 Elaboració Memòria VERIFICA (comissions especifiques) (abril - setembre 

2008)  
 Aprovació per Comissió de POP,s de la FCE (23 setembre 2008)  
 Enviament memòria a ANECA (octubre 2008)  
 Resolució motivacions  i recomanacions (maig 2009)  
 VERIFICACIÓ definitiva  MÁSTERS (juny 2009)  
 Disseny web màsters i disseny  matèries, programa i publicitat (agost - 

setembre 2009)  
 Planificació UXXI (setembre 2009)  
 M. Psicopedagogia Previsió de posada en marxa (setembre 2010)  

   
Màster Formació Professorat de Secundària  
   

 Constitució i treballs comissió (Gener 2008 – novembre 2009)  
 Constitució subcomissions especialitat Memòria VERIFICA (juny 2008 -

              setembre 2008)  
 Aprovació per Comissió de POP,s de la FCE (23 setembre 2008)  
 Enviament memòria ANECA (febrer 2009)  
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 VERIFICACIÓ MÁSTER (sense motivacions ni al·legacions importants) 
(maig 2009)  

 Disseny programes (juny – octubre 2009)  
 Mapa català especialitat DGU ( 8 especialitats acceptades): (juliol 2009)  
 Criteris preinscripció i accés DGU (setembre 2009)  
 Disseny WEB i proposta de planificació (setembre-octubre 2009)  
 Preinscripció via Oficina (octubre 2009)  
 Matrícula UdL (2-5 novembre): Especialitat FOL.  
 Presentació (5 novembre 2009)  
 Inici classes (9 novembre 2009)  
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1.2 GRAUS DE L’EEES A LA FCE 
   
 
Adaptacions  
   
El període de mandat 2007-2010 ha estat marcat per la transcendència del procés 
d’adaptació de les titulacions de la Facultat a l’Espai Europeu d’Educació Superior. 
Aquest procés que es fonamenta en uns principis orientadors de la formació 
clarament innovadors, però també en nous criteris i procediments de qualitat i 
organització, suposa per al Centre una oportunitat formidable per millorar la 
formació, innovant i revisant els procediments establerts sota el criteri de 
professionalització dels nous graduats.  
 
La seva gestió s’ha convertit en un repte innovador i interessant per l’equip de 
direcció. L’adaptació a l’EEES no es únicament un canvi normatiu. Aquesta, 
suposa sobretot un replantejament en profunditat dels objectius bàsics de la 
formació universitària, sobretot en el sentit de la valorització dels resultats del 
procés de formació, en forma de competències del titulat. Els nous objectius 
impliquen en gran mesura canvis en els procediments de formació, i en última 
instància, un replantejament important de la funció del professorat i de la cultura 
de la institució en general.  
 
La Facultat ha afrontat aquest procés assumint l’esforç que suposava el disseny 
simultani de l’ampli ventall de titulacions a desplegar en el centre. Aquesta va ser 
sens dubte una decisió compromesa, sobretot tenint en compte els canvis de pes 
que comportava l’adaptació: el redisseny de les titulacions a 4 anys, la inclusió de 
diferents titulacions en una d’ única, el disseny d’un programa de pràctiques i dels 
recursos necessaris, etc. Tot això ha tingut lloc en un context molt exigent com és 
el programa de Verificació de Graus de ANECA.  
 
Així, la Facultat ha procedit al disseny de les titulacions de Grau d’Educació 
Primària i Grau d’Educació Infantil, ambdues de l’ àmbit educatiu, i regulades per 
directius ministerials, ( ECI/3854/2007; ECI/3857/2007) i les d’ Educador Social i 
Treball Social, de l’àmbit social (RD 1393/2007). 
 
Les noves titulacions adaptades presenten un seguit de característiques pròpies 
de l’EEES. Així doncs, són graus de 4 anys, amb 240 crèdits ECTS de dimensió i  
es distribueixen en una estructura curricular de mòduls i matèries. Les matèries 
bàsiques de branca (60 crèdits)  faciliten la mobilitat dels estudiants entre graus de 
la mateixa branca de coneixement, en ser reconeguts automàticament per 
qualsevol titulació de la branca. 
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Els programes dissenyats a la Facultat per l’ EEES presenten un nivell elevat de 
complementarietat, adreçat a que l’obtenció d’una titulació de l’àmbit de l’educació 
permeti l’ obtenció de l’altra, i el mateix cas en les de l’àmbit social, facilitant així 
als nostres estudiants l’obtenció d’una titulació doble, fet que els ha de facilitar 
l’accés al mercat laboral. 
   
Aquest procés ha estat condicionat per agents externs al Centre, com ara la 
Universitat, i en el cas d'aquells amb directrius, pel decret corresponent. Aquests 
fets, per tant, han suposat haver de treballar amb unes restriccions d'entrada, a 
vegades molt importants. 
 
 
El llarg pròleg que va suposar en el nostre país l'inici de l'adaptació de la docència 
a l'EEES (recordeu que es va començar amb un retard de més de 5 anys) va 
suposar per la FCE l'oportunitat de desenvolupar diferents accions de formació i 
preparació, com ara cursos, tallers, seminaris específics, etc. Diversos grups 
varen participar en projectes tant a nivell del MEC, com de l’AGAUR, com en d’ 
altres proposats des de la Universitat amb el fi de reflexionar, analitzar, pilotar 
experiències docents, etc., per tal de donar resposta a les inquietuds i necessitats 
formatives dels professors. Aquests, també van contribuir a la gestació i 
preparació de l’etapa següent. Aquestes activitats han tingut desprès un reflex 
transcendental en el desenvolupament del procés de planificació un cop 
adequadament normativitzat des del Ministeri. 
 
El procediment dissenyat per la Universitat s’iniciava amb la planificació del 
catàleg de titulacions a oferir, per la Universitat, per branques de Coneixement, 
elaborat amb la participació d’elements externs (professionals i empleadors) amb 
la col·laboració del Consell Social. 
   
El 18 de juny de 2007, es va iniciar el procediment amb la creació de les 
Comissions de Treball de Branca de Coneixement -citades a continuació-   

       Comissió Ciències Socials i Jurídiques  
       Comissió Salut  
       Comissió Humanitats  
       Comissió Enginyeria – Arquitectura  
       Comissió Ciències  

   
La finalitat d'aquestes Comissions  era reflexionar sobre dos aspectes essencials. 
El primer, sobre les necessitats de formació de la societat en general, i de la 
lleidatana en particular, per definir el mapa de titulacions de grau de la UdL. El 
segon, orientar el disseny dels nous plans d'estudi definint els objectius generals i 
competències característiques dels títols decidits, que en tots els casos es 
plantejaven amb un fort caràcter professionalitzant.  
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La composició de la Comissió de Ciències Socials i Jurídiques fou la següent:  
       Vicerectors vinculats a la branca del coneixement i a l'EEES  
       Degans  
 Agents externs representants del sector productiu. 
  La  Degana de la FCE va participar directament en la Comissió de 

Ciències Socials i Jurídiques.  
   
El mes de juliol del 2007 s'aprovà el Pla Director de Docència de la UdL i l'octubre 
de 2007 s'aprovà per part del Consell de Govern (Acord 207/2007) el mapa de 
graus de la UdL, que amb posterioritat seria amplament discutit, però poc 
modificat, per la Comissió de Programació del CIC.   
 
   
El 13 de novembre amb l'Acord núm. 235/2007, s’ aprova l’oferta de titulacions de 
grau pel curs acadèmic 2008-2009; i amb l'Acord núm. 236/2007, s'aprova l’oferta 
de titulacions de grau fins l’any 2011.  
   
El desembre de 2007 es constitueix la Comissió de Seguiment dels Plans d’Estudi 
integrada per:  

       Vicerectora de Docència, com a presidenta  
       Vicerector de Professorat  
       vicerector de Qualitat i Planificació  
       7 degans i/o directors d'escola  
       Per invitació altres càrrecs de gestió, tècnics dels diferents serveis etc.  

   
L'objectiu d'aquesta comissió era el de treballar sobre els diferents documents 
que, proposats des del Vicerectorat de Docència, havien de constituir el 
desenvolupament normatiu de l’ EEES a la UdL.  
   
El darrer trimestre de 2007 es posen en marxa els procediments del centre per 
l’adaptació a l’ EEES. 
 
Durant els mesos de novembre i desembre de 2007 tenen lloc activitats d’ 
informació i comunicació per donar difusió, i “engrescar” el professorat en el 
procés de canvi imminent. Així, es van realitzar: 

 Sessions de formació a l'equip de Deganat .  
 Sessió de treball del Vicerectorat de Qualitat i Planificació (VQP) 

conjuntament amb l'Equip de Deganat i el Vicerectorat de Docència 
(VD) sobre els criteris de verificació de l’adaptació al EEES de les 
titulacions de Grau, i les implicacions en el seu disseny i planificació.  

 Proposta de les Comissions de Disseny.  
 Generació de documents de treball interns,etc.  
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Al febrer del 2008, (Acord CP14 febrer 2008) té lloc l'aprovació de les diferents 
Comissions de Disseny de plans d'estudi.  I durant el març del 2008, es 
constitueixen les Comissions, i es presenta la documentació del programa 
VERIFICA a tots el membres implicats en el disseny del pla d’estudis i del 
programa formatiu de cada grau. El vicerector de qualitat de aquest moment, Dr. 
Joan Prat, s’encarrega de presentar el programa i destacar els aspectes més 
importants, que des del seu coneixement del funcionament de ANECA exigien als 
programes dels nous plans d’estudi. Els responsables deganals del graus eren: 
 

 Grau Mestre en Educació Infantil: Vicedegà Dr. Jordi Coiduras. 
 Grau Mestre en Educació Primària: Vicedegana Dra. MariPau 

Cornadó. 
 Grau Educació Social: Vicedegana Dra. Anna Soldevila. 
 Grau Treball Social: Vicedegà Dr. Jordi Domingo. 

 
   
El disseny dels nous graus es va dur a terme atenent en primer lloc a les 
directrius, en el cas que en tinguessin i també es van tenir en compte, en major o 
menor grau, els resultats de la comissió de branca, els llibres blancs i els models 
d’altres universitats. Per decisió de la UdL, tots els graus han de tenir un Pràcticum 
(a la FCE aquesta era ja una pràctica comú), per materialitzar la filosofia 
professionalitzant amb que s’enfoca la formació a la Universitat, en consonància 
amb l’esperit del Decret emanat del Ministeri.    
   
Una segona característica de disseny de graus a la FCE és la modularitat amb el 
màxim possible de coincidències, amb l’objecte de facilitar els desplaçaments dels 
estudiants entre titulacions, i les dobles titulacions. També a nivell de disseny 
curricular s’ha posat èmfasi en la definició de la matèria com a unitat de 
planificació, afavorint així la integració de continguts i el treball en equips 
multidisciplinaris. 
   
   
La dinàmica de treball de les Comissions, planificada des de deganat i facilitada 
per la presència d’un vicedegà o vicedegana, a cada una d’elles, va incloure en 
tots els casos una sessió amb la participació d’agents externs (pràctica valorada 
en el procés de verificació).  
 
Els documents elaborats per les 4 comissions varen passar un període d’esmenes, 
que al final van ser discutides i definitivament valorades per la Comissió 
Permanent, que tancava així el procediment d’elaboració.  
   
Els 4 Plans d’estudis van ser presentats i aprovats per la Junta de Facultat amb 
data del 17 de juny de 2008, Durant els mesos de juny a setembre, el deganat de 
la FCE va elaborar la resta de la informació que s’inclou en els programes 
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formatius que demana el protocol de verificació de ANECA-Consejo de 
Universidades.   
 
La Unitat de Planificació Docent de la UdL va enviar definitivament totes les 
memòries dels graus entre els mesos de setembre i octubre de 2008.  
   
Les diferents memòries són verificades definitivament per ANECA entre els mesos 
de febrer i març de 2009..  
 
Pel que fa els graus d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Social 
l’informe d’ANECA és favorable amb recomanacions, mentre que en el cas de 
Treball Social calgué modificar alguns aspectes del Títol per tal de donar resposta 
a les motivacions de l’informe i obtenir la qualificació favorable definitiva.  
   
Durant els mesos d’octubre i novembre de 2008 es va treballar sobre el 
desenvolupament dels programes formatius proposats, amb la intenció que els 
diferents equips docents comptessin amb el temps suficient per dissenyar les 
diferents activitats formatives, criteris d’avaluació, taules de planificació docent, 
etc. de les  matèries, amb l’objectiu de tenir el desenvolupament operatiu dels 
programes de formació definitivament tancat el juny de 2009.  
   
S'aprova el procediment de treball (Acord CP 23 novembre de 2008) i es reenvia la 
informació disponible a tots els possibles departaments implicats en la docència de 
matèries senceres o parts d’aquestes per tal de comptar amb els representants 
que pugessin integrar-se en els equips docents de “desenvolupament de les fitxes” 
i repartiments dels crèdits docents en funció de les competències de la titulació, 
definides al projecte verificat. 
   
Els nivells organitzatius previstos pel desenvolupament  dels programes fou:  
   

1. VICEDEGÀ/VICEDEGANA: És el/la responsable de Grau. 
 

2. RESPONSABLES DE MÒDUL: Són els encarregats/des de vetllar pel 
correcte desenvolupament i organització coherent de les diferents 
matèries que integren el mòdul al llarg del grau.  

 
3. RESPONSABLE DE MATÈRIA: És el/la responsable, com a 

representant de l'equip docent (Interdisciplinari o no) de perfilar el 
programa de la matèria amb un model de fitxa comú per a totes les 
matèries de la FCE, i el/a responsable d'elaborar els cronograma de la 
mateixa.  Els equips docents han d’estar formats, sempre que això sigui 
possible, per professors amb encàrrec docent a la matèria. 
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Les comissions de Grau de les titulacions de magisteri i les de les titulacions 
socials van treballar coordinadament en diferents ocasions en l’elaboració de les 
matèries comuns a ambdues.  
   
Els darrers ajustaments i  operacions per la posada en marxa de les activitats 
docents (planificació d’horaris, pàgines web, elaboració de les guies docents i 
taules de planificació docent a Sakai) van ser realitzades pel deganat entre juliol i 
agost del 2009. 
   
Un motiu important d’atenció en el desenvolupament dels programes de formació 
és el desenvolupament de les competències per part dels estudiants, fet que ha de 
marcar la diferència fonamental de la docència EEES amb els anteriors models 
docents. En aquest sentit, la FCE ha optat per prioritzar 3 competències 
transversals (que ho són d’ Universitat) que han de ser integrades dins dels 
programes formatius dels graus i avaluades. Aquestes competències són les 
següents:  
   

Desenvolupament de l’expressió oral i escrita en llengua anglesa.  
Desenvolupament de la competència d' utilització de les TIC,s.  
Desenvolupament de la competència de gènere e igualtat de oportunitats.  

   
Entre setembre i desembre de 2009 es desenvolupen les actuacions relacionades 
amb el disseny de l’adquisició de les competències transversals a través de les 
eines següents: 

       Enquesta/Qüestionari del professorat  
       Proposta dels experts  
 Posada en marxa i integració.   

 
 
 
Matèria transversal: Adquisició de la llengua estrangera com a competència 
transversal, coordinat per Núria Casado i Mar Moreno. Compta amb 12 ECTS.  
    
S'estableix per normativa de la UdL, que la competència es garantirà amb un 
mínim de 12 crèdits ECTS cursats al llarg de tota la titulació Les activitats 
previstes per l’assoliment d’aquesta competència són: convidar professors 
estrangers –possiblement d’universitats col·laboradores- amb l’objectiu d’ impartir 
conferències específiques o master class, visionar o escoltar material audiovisual 
i realitzar lectura d'articles i documentació en anglès. També es preveu la 
planificació de petits treballs o tasques escrites en anglès i la planificació de 
presentacions orals en anglès i debats equivalents. Es dissenya una proposta 
específica per cada grau en funció del seu programa formatiu. 
 
-  Grau d’Educació Infantil 
-  Grau d’Educació Primària 
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-  Grau d’Educació Social 
-  Grau de Treball Social 
 

Matèria  transversal : Competència de gènere i igualtat de condicions, Pau i 
drets humans, responsables Dolors Mayoral, Julia Remón,  MariPau Cornadó i 
Mar Moreno.  

   
Aquesta matèria sorgeix com a resposta a les demandes de la societat actual, on 
l’educació es converteix en una  de les estratègies bàsiques per aconseguir 
avançar en la igualtat entre homes i dones. D’aquesta manera, el sistema 
educatiu, ha de contribuir a superar les limitacions establertes pels estereotips i 
prejudicis dels rols tradicionals fomentant un desenvolupament lliure i equilibrat, 
facilitant l’accés a les mateixes oportunitats, construint relacions basades en el 
respecte.  
Les activitats previstes per l’assoliment d’aquesta competència són: 

-         Qüestionari  
-         Cicle de conferències  

 La inclusió d’aspectes de la competència en algunes matèries  
esta pendent dels resultats del qüestionari 

   
Matèria transversal: Competència d’utilització de les TICs, Responsables: Jordi 
Coiduras, Xavier Carrera i Mar Moreno.  
    
El plantejament d’aquesta assignatura sorgeix per la presència cada dia més 
profunda d’ aquestes eines de comunicació, en qualsevol activitat humana, tant a 
nivell professional com personal Per tant, la necessitat de formar educadors 
competents i hàbils en aquest àmbit es fa palesa.  
   
Les estratègies d’integració d’aquesta competència són: 
   

-         Competències integrades de forma natural en les diferents matèries  
-         Competències que es treballaran lligades als diversos continguts.  

   
Les activitats previstes per l’assoliment d’aquesta competència son: 
 

- L’ús de les eines de l’entorn Sakai, adequades al desenvolupament de la 
matèria. Permet realitzar aquestes activitats fent ús de l’espai compartit, a 
través de debats, tests, xats... entre d’altres.          

 
- L’ús del correu de la UdL.  
   
-   L’ accés a fonts de documentació en xarxa com ara la consulta digital, 
buscadors acadèmics, aplicació de criteris i estratègies de busca i localització.  
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-     La creació, presentació i comunicació eficient de la informació en suports i 
formats digitals. Ús de software bàsic: processador de text i presentacions 
multimèdia.  
-      Etc..  
   
Actualment s’està treballant sobre el seu disseny.  
   
 
Nous graus: Psicologia  
   
La creació del nou Grau de Psicologia, adscrit a la FCE, representa una 
incorporació important a les activitats de la Facultat.  
   
Aquest grau, majoritàriament adscrit a facultats pròpies o d’educació, es 
considerat en canvi de la branca de salut, per les fortes implicacions sanitàries de 
la sortida professional majoritària. Aquest fet obliga a comptar amb professorat de 
departaments de la branca de Salut i sobretot de professionals exercint la 
professió en l’àmbit clínic per tal de respondre als estàndards imposats per la 
branca de coneixement. 
  
El nou grau ha estat enfocat des dels seus inicis amb una orientació generalista, 
altament professionalitzant, innovador i compaginant de forma natural tant 
formació bàsica de la branca de ciències de la salut, com formació bàsica de la 
branca de ciències socials i jurídiques.  
 
La Comissió mixta per al disseny d’aquest grau estarà formada per: 
   
Presidenta: 
 Degana FCE  
 
Membres: 

 2 professors/es de Ciències de la Salut,  
1 expert/a en disseny curricular de Graus en l’àmbit de Ciències de la Salut.  
4 professors/es del Departament de Pedagogia i Psicologia (PiP).  (1 en 

representació de cadascuna de les àrees actuals: Psicologia Evolutiva i de 
l’Educació (PEE); Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic (PATP); 
Psicologia Social (PS)  

1 professor/a en representació d’altres àrees de la psicologia tradicional tot i 
no tenir-les al PiP actualment). 
 
   
La Comissió finalitza una part molt important de les seves activitats el 6 de juliol de 
2009, moment en què s’obra  un període de presentació d’esmenes durant els 
mesos de juliol i agost   
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Aquest Grau, de la mateixa manera que en el procediment seguit en els altres 
Graus, també compta amb una reunió amb agents externs: professionals de 
l’àmbit educatiu, de l’àmbit clínic i de l’àmbit social i laboral.  
 
L’1 de setembre, té lloc una  reunió amb una experta en la titulació – Dra. Mª 
Teresa Anguera, professora de la UB – que participa com assessora de la 
comissió de disseny aportant informacions i propostes per vies no presencials. 
Després d’aquest període i de la corresponent modificació dels apartats escaients, 
el 23 de setembre 2009 s’aprova per junta d’FCE, i per Consell Govern (ACORD 
25 setembre 2009), i a l’octubre s’envia al ANECA  
 
   
Està previst l’inici de les activitats de formació pel curs 2010-2011. 
   
L’informe provisional d’ANECA arriba a principis de febrer de 2010 amb 
motivacions de rebuig provisionals, que han estat satisfetes mitjançant un  
document d’al·legacions remés a l’Agència durant el mes de Febrer. 
 
Els aspectes més destacables d’aquest Grau són: 
 
És un grau generalista i altament professionalitzant, això fa que es tradueixi en 
una poca optativitat (24 crèdits ECTS), molts crèdits de matèries obligatòries (186 
ECTS, entre bàsiques, de branca i altres), moltes pràctiques als diferents àmbits 
d’actuació professional (24 crèdits) i un Treball Final de Grau vinculat a les 
pràctiques. 
 
Es manté una estructura modular i de matèries per tal d’afavorir els equips docents 
interdisciplinaris. 
 
Les matèries bàsiques (60 crèdits regulats pel RD 1393/2007) s’organitzen en un 
mòdul que conté les matèries bàsiques de la branca de Salut (39 crèdits ECTS): 
Psicologia i Anatomia Humana, Fisiologia i Biologia; i en un mòdul que inclou les 
matèries bàsiques de la branca de CC. Socials i Jurídiques (21 crèdits ECTS): 
Estadística i Antropologia. 
 
S’afavoreix una organització de les matèries obligatòries atenent als àmbits 
d’actuació: educatiu, social i de salut. Aquesta organització que es manté per les 
optatives. Tal estructuració pot permetre els itineraris i una bona orientació de 
l’estudiant cap a un àmbit específic que finalment es concretarà en les pràctiques 
vinculades al mateix àmbit d’interès. 
 
Destaquem la obligatorietat de les pràctiques i d’ almenys 6 crèdits ECTS en 
l’àmbit de salut, així com la realització del treball final de grau vinculat a les 
pràctiques del mateix àmbit. Aquesta restricció ve donada per l’adscripció del grau 
a la branca de Salut. 

21 
 



Memòria acadèmica Facultat de Ciències de l’Educació 2007 – 2010                   
 

 
 
 
   

   
- Protocols  

              - Grau en Educació Infantil  
              - Grau en Educació Primària  
              - Grau en Treball Social  
              - Grau en Educació Social  
              - Grau en Psicologia  
 

- Plans d’ estudi  
              - Grau en Educació Infantil  
              - Grau en Educació Primària  
              - Grau en Treball Social  
              - Grau en Educació Social  
              - Grau en Psicologia (pendent verificació) 

   
  
- Calendari de treball comissions  
- Documents treball desenvolupament graus  
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1.3 POSTGRAUS “SOCIETAT, EDUCACIÓ I QUALITAT 
DE VIDA” A L’EEES.  

   
 
Dintre de l’ordenació general de la docència a la UdL, s’atribueix al centre, a través 
de la conformació d’un Programa Oficial de Postgraus (POP), l’ordenació general 
de la docència de Màster. 
 
El deganat de la FCE ha assumit aquesta nova responsabilitat constituint el 
reglamentari òrgan de gestió del POP i coordinant el mapa general de la formació 
postgraduada a la Facultat, així com tota la denominació definitòria de Programa 
de Postgrau de Societat, Educació i Qualitat de vida. 

 
Com a resultat més visible d’això, la FCE s’encarregà del projecte de tres nous 
màsters propis:  

- Màster de Recerca Educativa (per donar resposta a l’ extingit doctorat)   
- Màster de Psicopedagogia (reconversió de l’actual segon cicle de 

Psicopedagogia) 
- Màster de Formació del Professorat de Secundària, Batxillerat, Cicles 

Formatius (CFGS) i Ensenyaments d’Idiomes (per donar resposta a la 
formació inicial d’aquests futurs professionals de l’ensenyança i que 
substitueix a l’ antic Curs d’Adaptació Pedagògica – CAP) 

   
 
 
 
Màster en Formació del Professorat de Secundària, Batxillerat, 
CFGS i Ensenyança d’Idiomes  

   
 
Aquest programa, regulat per directrius oficials ( ECI/3858/2007), és hereu dels 
antics CAP i CQP,  és un màster amb atribucions que professionalitza titulats per 
l’exercici de la docència en secundària, batxillerat, cicles formatius i ensenyament 
d’idiomes. En conseqüència presenta la complexitat de coordinar i compaginar el 
professorat expert en el bloc psico-socio-pedagògic amb professorat expert en 
continguts i didàctica dels continguts, majoritàriament corresponent a àrees de 
coneixement no representades en els departaments de la FCE. A més, presenta 
considerables dificultats a l’hora de coordinar un Pràcticum de grans dimensions 
en centres  educatius i especialitats molt variades. Finalment, i no menys complex 
n’és el fet que les especialitats ofertes estan regulades a nivell de Conselleria, de 
manera que l’oferta d’aquestes ha estat objecte de complexes negociacions 
polítiques.     
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El disseny general estava preparat per la seva implementació el setembre de 2008 
i finalment, s’ha posat en marxa el setembre del 2009.  
   
En base a les directrius oficials, el Màster s’estructura en 3 mòduls: 
   
Mòdul Genèric (15 crèdits ECTS) de formació socio-psico-pedagògica.Mòdul 
Específic (25 crèdits ECTS) de complements curriculars, didàctics i d’innovació de 
la matèria.  
Mòdul Pràcticum (20 crèdits ECTS). Distribuïts en:  Pràctiques (14 ECTS) + Treball 
Fi de Màster (6 ECTS).  

   
El Màster compta amb una matrícula modular, i una avaluació també modular. Una 
de les característiques rellevants, és el fet de la coordinació dins i entre mòduls, de 
manera que tota la formació gira i es centra entorn al Pràcticum com a eix 
organitzador de la mateixa.  
Les classes ofertes són de tarda, i es dóna gran importància a la presencialitat i a 
les pràctiques integrades  dins dels períodes formatius.  
   
El disseny del Màster s’ha realitzat a diversos nivells:  
   

-         A nivell extern: CONFERÈNCIA DEGANS DE CATALUNYA:  
o       Consens, acords mínims  
o       Reunions – coordinació conselleries implicades  
o      D.G.U. – Comissió Programació CIC, VD i VDO de les 
Universitats Catalanes.  
o       Criteris accés  
o       Mapa català d’especialitats  
o       Pre- inscripció  
o       Pràcticum  
o       Finançament  

   
-         A nivell intern: COMISSIÓ DISSENY MÀSTER: Comissió gestora, 
disseny i estructura, principis i fonaments.  

o       Elaboració documents de treball  
o       Verificació del Màster  
o       Reunions a nivell general – Departaments Universitat.  

   
-         A nivell de Deganat i Departaments: S’han creat grups de treball 
interdisciplinari i interdepartamental per al disseny específic i del Practicum. 
Els grups de treball pertanyen als diferents departaments especificats a 
continuació i es garanteix que tots els equips o grups de disseny compten 
amb els següents membres per tal de no perdre el caràcter 
professionalitzant. 

o       Especialistes en la Matèria  
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o       Especialistes en didàctica de la Matèria  
o       Professors Secundària, Batxillerat i CFGS  

   
Aquests departaments  han realitzat les tasques següents:  

 Disseny d’especialitats (1a fase; juliol-setembre 2008) i 
 Desenvolupament dels mòduls específics (2a fase: juny-octubre 

2009)  
 
El programa formatiu i pla d’estudis es aprovat per la Comissió de POP,s de la 
FCE en setembre de 2008 (ACORD Comissió POP,s 23/09/2008) 

 
Durant els mesos d’ octubre i novembre el deganat de la FCE acaba el protocol 
del VERIFICA. Per qüestions polítiques a tota Catalunya, les Universitats 
Catalanes decideixen retardar l’enviament de la memòria a ANECA fins al 15 de 
febrer de 2009, data límit marcada per la DGU per enviar memòries de Màster. 
 
La verificació definitiva del Màster va arribar el maig del 2009, sense motivacions i 
amb algunes recomanacions de millores del programa formatiu. 
 
Dins del que s’ha denominat “mapa català d’especialitats”, La DGU reconeix 8 
especialitats a Lleida:  
 

Branca de Ciències (50 places):  
        · Física-Química (25)  
        · Matemàtiques (25)  
Branca de Humanitats (50 places):  
        · Ciències Socials (Geografia-Història-Història de l'Art) 
(25)  
        · Llengua i Literatura (castellana-catalana) (25)  
 Branca de Ciències de la Salut (25 places):  
        · Educació Física (25)  
 Branca de Ciències Socials i Jurídiques (75 places):  
        · Orientació Educativa (25)  
        · CGFS Formació i Orientació Laboral (FOL) (25)  
        · CFGS Serveis Sociocomunitaris (25 places)  

 
Finalment, d’aquestes 8 especialitats només es va a activar la de FOL (22 
estudiants), la resta no van tenir demanda suficient per tal de posar-les en 
funcionament. 

 
El deganat de la FCE va treballar durant el mes d’octubre per dissenyar la pàgina 
web del Màster, homogeneïtzar els programes dels diferents mòduls, i finalment al 
novembre de 2009 comença el Màster. El 5 de novembre es presentà el Màster 
per part de la Vicerectora de Docència, la degana de la FCE, el coordinador del 
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Màster i el responsable de l’ única especialitat activada. Les classes del màster 
s’inicien el 9 de novembre de 2009. 
   
 
 
Màster Psicopedagogia  

   
L’única titulació de segon cicle que té la Facultat és la de Psicopedagogia, en el 
seu moment, i per tal d’ harmonitzar els estudis amb les necessitats del mercat i 
de la nova oferta docent marcada pels canvis de la implantació de l’EEES, es 
decideix iniciar la reconversió d’aquest estudis i dissenyar el Màster que 
substituiria aquest.  
 
La Comissió de Disseny del Màster inicia els seus treballs durant abril del 2008. Es 
tracta d’ un programa formatiu de 60 crèdits ECTS, professionalitzant, i  estructurat 
en tres blocs diferenciats: mòdul que inclouen matèries obligatòries (25 crèdits 
ECTS), el mòdul d’optativitat (15 crèdits ECTS) i el del Pràcticum (20 crèdits 
ECTS) que conté les pràctiques externes i el treball final de màster. 
 
Un aspecte clau del procés de disseny va ser la reunió amb els agents externs, 
per tal de definir el camp d’actuació dels professionals de psicopedagogia i per 
tant, fer el disseny més adient a les necessitats i requeriments dels possibles 
empleadors, sense renunciar a una potent formació bàsica de matèries com: el 
diagnòstic en educació, la intervenció, l’ orientació educativa i professional, etc. 
Això explica, que en el nou pla d’estudis de Psicopedagogia s’hagi tingut especial 
cura en ressaltar matèries relatives a l’educació no formal, així com desenvolupar 
competències del psicopedagog més enllà de l’ àmbit d’actuació en l’ educació 
formal /reglada. 
 
El màster es aprovat, conjuntament amb el Màster en Recerca Educativa i el 
Màster de Secundària, per Comissió de POPs el 23 de setembre del 2008.  
   
Durant els mesos  d’octubre i novembre de 2008 el deganat va treballar per tal 
d’enllestir tota la documentació enviada a ANECA. A principi de desembre del 
2008 s’envia la corresponent memòria. La verificació amb motivacions va arribar 
durant maig del 2009. Un cop elaborat el document d’al·legacions, al juny del 2009 
es va rebre la verificació definitiva del Màster, per la posada en marxa el curs 
2009-2010.  
   
La comissió de POP,s de la FCE decideix demanar una moratòria d’un any per la 
seva activació, donat el poc temps per preparar el corresponent desenvolupament 
de les fitxes., Es preveu la seva data d’inici pel setembre del 2010. 
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Recerca Educativa  
   
El màster en Recerca Educativa té com a objectiu general donar resposta a la 
formació doctoral (en procés d’extinció). Tenint en compte les característiques tant 
particulars d’aquest Màster, dins de la Comissió de POP,s es decideix que sigui la 
mateixa comissió la que es responsabilitzi del disseny del programa formatiu.  
 
Els treballs de la comissió s’inicien durant el mes d’abril de 2008 i l’ aprovació 
definitiva per la Comissió del POP,s serà en setembre de 2008 (acord C. POP,s 
23/09/2008). 
 
Es tracta d’un màster de recerca orientat a la realització de la tesis doctoral i per 
tant, molt vinculat a l’activitat de recerca dels grups de recerca de la FCE, 
reconeguts per la Generalitat i/o per la Universitat, i coherent amb les línies de 
recerca que hi havia en el moment del disseny: la que inclou els grups de recerca i 
temàtiques educatives, i la que contempla la recerca en àmbits més socials.  
 
Per tal d’optimitzar recursos i fer viable l’ oferta formativa es dissenya un màster 
amb mòduls que són part d’altres màsters ja verificats per ANECA i/o amb menció 
de Qualitat. La matrícula d’aquest Màster és modular i es preveu un 
reconeixement de crèdits per formació prèvia acreditada fins a 30 crèdits ECTS.  
 
Entre els mesos d’octubre i novembre el deganat va treballar en la redacció 
definitiva del VERIFICA. Durant el mes de desembre s’envia a ANECA, la 
verificació condicionada amb motivacions arriba durant maig 2009. La Comissió de 
POP,s de la FCE resol les al·legacions, i finalment, és verificat durant juny del 
2009. 
 
Durant els mesos de juliol i agost, el deganat va treballar en la confecció de la 
pàgina web, la homogeneïtzació de programes de les diferents matèries de cada 
mòdul i la planificació docent. No es va poder implementar el curs 2009-2010 per 
tal de no arribar al grup mínim de 10 estudiants que demana la Universitat per 
activar un màster de recerca. 
 
 
 
 
 Màster en riscos laborals  

   
Aquest màster fou una proposta de la Universitat, i es fa la comanda  directa a la 
directora de Departament de Pedagogia i Psicologia (PiP), Dra. Sofia Isus per tal 
que coordinés el corresponent grup de treball integrat per professorat de diferents 
departaments de la Universitat. 
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Després de vàries reunions  i anàlisi de la situació no tirà endavant i el seu disseny 
resta pendent.  
   

- Protocols  
              - Màster Formació professorat Secundària  
              - Màster Recerca Educativa  
              - Màster Psicopedagogia  

- Pla estudis  
              - Màster Formació professorat Secundària  
              - Màster Recerca Educativa  
              - Màster Psicopedagogia  

   
   
   
   

1.4        ACCIONS AL VOLTANT DE L’EEES  
   
 
L’EEES suposa grans canvis i genera moltes accions que afecten directament la 
vida acadèmica i el desenvolupament del dia a dia de la Facultat. Entre aquestes 
accions, que van més enllà del disseny dels graus, trobem aspectes tant 
importants com la projecció de la Facultat dins i fora de la Universitat el pla 
d’internacionalització de la FCE –dins de les accions de mobilitat-; així com les 
millores en el Pla de Pràctiques; i altres accions que s’han dut a terme com ara 
activitats i jornades de formació o seminaris teòrico-pràctics dins l’àmbit de l’EEES.  
   
  
 
Mobilitat  
   
Una prioritat d’aquest Equip de Deganat ha set el tema de la internacionalització 
de la FCE, ja que som un centre amb baix nombre d’estudiants ERASMUS, tant 
sortints com entrants -El curs 2005-2006 han vingut 26 alumnes i han marxat 17; i 
el curs  2006-2007 21 van marxar i 15 van venir-.   
   
A la FCE trobàvem importants limitacions a la mobilitat: 
  

- Tan sols es podia marxar el 3r any d’estudis.  
- El finançament econòmic era limitat  
- Hi havia diferents criteris en l’organització dels estudis i continguts 

curriculars que feia difícils les propostes de coordinació.  
   
Consegüentment, una aposta important de l’equip, fou la dedicació d’un 
VICEDEGÀ /NA – Dra. Núria Casado Gual- amb una alta dedicació al tema de 
Mobilitat.  
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Les accions més destacades han estat:  
   

-         ACCIONS DE MOBILITAT:  
o       Nous convenis amb Universitats Estrangeres  

       Lulea, Suècia  
       Praga, República Txeca  
       Kassel, Alemanya  

o       Places de Pràctiques de Mestre  
       París (2007-2009)  
       Londres (2009)  

   
-         ACCIONS DE DIFUSIÓ:  

o       Es celebren taules rodones tant per estudiants com per 
professors durant els anys 2009 i 2010.  
Aquestes pretenen informar i al mateix temps motivar la comunitat 
universitària a sol·licitar algun programa de mobilitat.  
L’any 2008, s’introdueix una novetat que comporta molt èxit i molts 
bons resultats. Aquesta novetat és la introducció de l’explicació 
d’experiències personals per part d’alumnes que han realitzat algun 
dels programes de mobilitat oferts per la UdL.  
o       Es realitzen tríptics sobre la FCE, els estudis impartits, i altres 
documents de difusió de la FCE en diferents idiomes per promoure la 
seva internacionalització (encara en procés). 
 

-         PROFESSORS/ES ERASMUS:  
o       L’objectiu primordial suposa extreure el màxim profit de cara a 
accions formatives dels estudiants.  
o       Es treballa per establir contactes amb professors, els quals 
seran invitats a donar conferències i realitzar seminaris o xerrades 
destinats a enriquir la formació dels nostres estudiants.  

   
Totes aquestes accions concretes, que es duen a terme de cara a la 
internacionalització de la nostra facultat, es fan paleses al Pla 
d’Internacionalització de la UdL, actualitzat el novembre del 2009.  
   
 
Pla d’internacionalització 2006-2009  
   
Aquest pla ens permet veure de forma molt detallada les diferents línies d’actuació 
seguides. Aquestes, es corresponen als 9 punts explicats a grans trets a 
continuació, incloent les propostes i accions específiques que s’han realitzat dins 
de cada punt.  
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1. Promoció de la recerca internacional a través d’un document que especifica els 
temes i grups de recerca del centre, amb els correus electrònics corresponents. 
Aquest document es lliura a les visites internacionals i als coordinadors de 
mobilitat sòcies visitades en estades institucionals. Pretén donar a conèixer els 
camps d’investigació de la facultat i al mateix temps permetre que 
investigadors de diferents universitats sòcies puguin posar-se en contacte amb 
la nostra facultat per crear projectes o xarxes temàtiques inter-universitàries.  

2. Promoció de la mobilitat de l’estudiantat: La tradicional sessió informativa 
organitzada per L’ORI, s’ha transformat en una taula rodona on es convida a 
participar a ex-Erasmus i alumnes d’algun Programa de Mobilitat Pròpia de la 
Universitat. Es duen a terme presentacions de 10  minuts, per animar i motivar 
als companys a sol·licitar un programa de mobilitat. Aquestes informacions són 
complementades pel director de L’Oficina de Relacions Internacionals (ORI), 
amb suggeriments i reflexions de la vicedegana de mobilitat.  

Aquesta iniciativa ha tingut un impacte molt positiu en l’augment de sol·licituds de 
mobilitat.  

3. Promoció de la mobilitat del professorat: S’han organitzat taules rodones i 
conferències entorn aquest tema (curs 2008-09) on han participat tant 
professors del centre com professors convidats d’altres universitats.  

Així i tot, cal continuar incidint en aquest àmbit ja que els resultats no han estat 
encoratjadors.  

4. Promoció de la mobilitat com a part de la vida de la Facultat:  S’ha creat un 
enllaç al menú principal de la web de la facultat on hi consten informacions 
necessàries per participar en programes de mobilitat, així com també a un 
apartat d’experiències personals amb el que es pretén motivar els membres de 
la Facultat a participar en programes de mobilitat, i alhora anunciar el centre 
com a possible destí d’altres universitats sòcies.  

5. Promoció de les relacions internacionals de la Facultat: La vicedegana de 
mobilitat, Núria Casado, visita una universitat sòcia cada curs acadèmic per tal 
de reforçar els llaços institucionals, donant a conèixer les noves titulacions de 
la Facultat, possibilitats que ofereix la Facultat i les línies de recerca del centre 
que representa. De la mateixa manera, també rep la visita dels coordinadors de 
mobilitat d’altres centres, així com de conferenciants i investigadors 
internacionals.  

 

Durant els cursos que van des del 2006 fins al 2009 s’han realitzat 3 visites oficials 
a 3 universitats de diferents països.  

- Visita a Lulea, Suècia, el curs 2006-2007:  
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 S’inicia el contacte institucional per potenciar vincles de 
docència i recerca, motivar la sol·licitud de futures beques 
Erasmus i observar la metodologia de l’ensenyament d’anglès 
com a llengua estrangera en un país amb un alt coneixement 
d’aquest idioma. Com a resultat de la visita es creen dues 
places d’Erasmus per a professors i dues per a estudiants –
Diferents estudiants ja han gaudit d’aquesta plaça Erasmus, 
clicant a l’hipervincle següent es pot veure una petita mostra de 
la seva experiència:   

 Experiència personal  

- Visita a la Charles University de Praga, República Txeca, el curs 2007-
2008:  

       D’interès de la visita sorgeix amb el fi d’enfortir les relacions 
internacionals de la FCE i altres universitats sòcies.  

       Té lloc l’intercanvi d’informació sobre les dos universitats pel 
que fa a estudis, línies de recerca, organització,etc.  

       Ha permès, també, comparar l’aplicació de la reforma de 
Bolònia en els dos centres i països respectius.  

       Proporciona idees interessants de cara a la millora d’aspectes 
del Centre pel que fa a la dimensió institucional. Aquests són:  

- Vincular els representants del Consell de l’Estudiantat de 
la facultat a l’arribada dels estudiants d’Erasmus.  

- Proposar l’elaboració d’un tríptic de la Facultat en anglès.  
- Millorar la secció dedicada a la Mobilitat dins de la pàgina 

web de la facultat.  
- Dos estudiants de la Facultat han realitzat Erasmus en 

aquesta facultat en el curs 2008-2009.  
 

- Visita a Universität Kassel, Alemanya, el curs 2008-2009:  

   
 Durant la visita s’intercanvia informació sobre els plans 

d’estudis i sobre les metodologies docents que s’emmarquen 
dins la EEES.  

 Presentar a grans trets els futurs graus i màsters de la Facultat 
de Ciències de l’Educació.  

 Es posen de manifest diferències importants en els plans 
d’estudi que poden enriquir la formació dels estudiants.  

 Es parla de l’opció de realitzar pràctiques en una escola de 
Kassel en cas que algun alumne hi estigués interessat.  
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 L’èxit de la visita es fa notori quan la universitat visitada mostra 
el seu interès no només en mantenir el conveni, sinó a 
augmentar-n’hi les places.  

 Ha proporcionat idees a la coordinadora d’Erasmus de la 
Facultat per millorar alguns aspectes:  

 
- Proposar que la residència Campus del campus de Cap 

Pont millori les estances destinades a professorat visitant.  
- Millorar les traduccions en anglès de la pàgina web de la 

Facultat, introduir més explicacions entorn el català i la 
possibilitat de combinar assignatures de diferents facultats.  

   
6. Promoció de la internacionalització de la docència. Paral·lelament al disseny 
dels nous graus, l’equip de deganat s’ha plantejat la necessitat d’augmentar la 
càrrega lectiva en anglès i així atreure a més estudiants internacionals, al mateix 
temps que s’augmenten les competències lingüístiques del nostre alumnat. Arrel 
d’aquesta necessitat es crea la competència transversal en llengua anglesa, 
explicada anteriorment. Finalment, la Facultat ha adquirit un nou laboratori 
d’idiomes amb el qual s’espera promoure i millorar la docència en llengua 
estrangera.  

7. Promoció de la internacionalització dels estudis a través de dobles titulacions: 
Des del vicedeganat de mobilitat s’han estat iniciant contactes amb diferents 
universitats de països de parla anglesa per tal de poder elaborar un esbós de 
doble titulació. Actualment hi ha dues universitats interessades, una al Regne Unit 
i l’altra als Estats Units.  

8. Promoció de les pràctiques-empresa internacionals: S’ha creat un conveni amb 
l’Instituto Vicente Cañada Blanch, escola espanyola a Londres, per tal que els 
alumnes de magisteri puguin fer-hi les pràctiques de la seva titulació. Aquest 
centre se suma al conveni ja existent amb l’escola espanyola Federico García 
Lorca de París. Ambdós centres són en aquests moments places d’Erasmus-
Pràctiques, a les que han tingut ja accés estudiants de totes les especialitats de 
magisteri. Dues tutores de Pràcticum de la Facultat van visitar el centre de París el 
curs 2007-08.  

9. Promoció de les accions de cooperació internacional: A través de la iniciativa 
d’estudiants de Treball Social i Educació Social, i amb el vist-i-plau dels seus 
equips docents i l’equip de deganat, s’han promogut convenis de cooperació amb 
centres on es puguin fer pràctiques d’aquests estudis i alhora participar en un 
projecte de cooperació. Recentment s’ha creat un conveni amb el Circo Social 
Machincuepa de Ciutat de Mèxic, on una estudiant d’Educació Social ha realitzat 
les pràctiques durant el curs 2008-2009. 

A part de continuar incidint i millorant els nou punts esmentats fins al moment, la 
Facultat té pendents:  
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       Augmentar les habilitats lingüístiques del seu professorat a través de 
cursos de formació en llengua anglesa i, pel professorat amb coneixements 
avançats en aquesta llengua, a través de seminaris específics de CLIL.  

       Impulsar un projecte o xarxa de recerca des de la Facultat amb una 
altra universitat/facultat sòcia.  

       Promoure la internacionalització del PAS a través de cursos de llengua 
anglesa i incentivant la seva mobilitat.  

 

Dins l’àmbit de mobilitat, seria interessant mencionar els diversos programes als 
que es pot acollir la comunitat universitària i el llistat d’universitats sòcies amb les 
que la Facultat té conveni establert i on és possible realitzar una estada.  

Programa DRAC Programa SICUE/Sèneca Programa Sòcrates/Erasmus 
Programa JADE Programes de mobilitat bilateral 

   
 
 

 Pràctiques  
   
Paral·lelament a la definició de les competències transversals, des de la Facultat, 
durant el mes de novembre de 2009, en el Consell de Govern celebrat el dia 29 – 
vegeu acta- s’aprova la constitució de les comissions per iniciar els treballs de 
disseny del Practicum. Entre les característiques de la comissió, trobem que 
aquestes són mixtes i compten amb:  

-         Professors/es  
-         Agents externs  
-         Responsables de Pràctiques  
-         Coordinador/a titulació  

   
Els membres que integren la Comissió són aprovats pel Consell de Govern del 14 
de febrer del 2008 i a continuació es constitueixen les comissions. Així doncs, té 
lloc la constitució de la comissió d’ Educació Primària i la d’Infantil, de manera 
conjunta; i el 14 de gener de 2010 té lloc la d’Educació Social i Treball Social, 
també de manera conjunta.  
   
L’objectiu d’aquestes comissions fou dissenyar el Practicum i fer la proposta de 
treball que més endavant seria aprovat per la Comissió d’Estudis  
   
Fruit del funcionament de les comissions, del setembre de 2009 al desembre del 
2009, tenen lloc les reunions de treball entre:  

-         Els coordinadors de grau i deganat  
-         Els coordinadors i els caps d’estudis  
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-         Els coordinadors i els estudiants  
-         Els coordinadors amb els responsables de les matèries i amb la resta 
de professors de grau.  

L’objectiu de les reunions era fornir els coordinadors de la informació necessària 
pel desenvolupament de la seva transcendental missió .  
   
De les diferents reunions celebrades, se n’extreu:  

-         La detecció de deficiències  
-         La detecció de necessitats  
-         Realització de l’informe de coordinadors   
-         Propostes i solució a problemes  

   
Dins l’àrea de Pràctiques, la Comissió Permanent de la Facultat de Ciències de 
l’Educació del 15 d’octubre de 2009 aprova la formació de Comissions de 
Pràctiques. S’acorda la creació de dues comissions pel desplegament i la 
concreció dels Pràcticums: 

 (a) Comissió de Pràcticum de l’Àmbit Social: Titulacions dels Graus de 
Treball Social i Educació  Social) 

  (b) Comissió de Pràcticum de les Titulacions de Grau de Magisteri.  

Aquestes comissions s’encarreguen de l’organització, l’estructura, i la concreció 
dels Pràcticums al llarg dels diferents estudis (a 2n, 3r i 4t als Magisteris, a 3r. i 4t 
a Educació Social i Treball Social) tot a partir dels Plans d’Estudis verificats per 
l’ANECA.  

Pel que fa la composició de les comissions: cadascuna de les comissions està 
formada per:  

 El / la vicedegà /ana de pràctiques 
 Els coordinadors/res de les titulacions d’E. Social i Treball Social, en un 

cas,  i de les titulacions de Magisteri en l’altre.  
 3 professors-res de cadascun dels graus amb experiència de tres anys al 

Pràcticum.  
 
Així mateix, es demanarà al Consell Social que realitzi les gestions necessàries 
per tal de sol·licitar la participació en les dues comissions de 2 representants 
externs dels centres i institucions col·laboradores amb experiència en els 
Pràcticums i quan les comissions ho creguin necessari es demanarà la participació 
de tècnics per l’assessorament sobre temàtiques d’interès pel desenvolupament 
de l’encàrrec.   

 
 
Fent referència a accions realitzades des de la Facultat per a millorar el pla de 
pràctiques, cal remarcar les 3 accions de formació que han tingut lloc:  
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o La primera es celebrà al setembre de 2008, amb Michel Ramos, 

invitat de Québec.  
 

o La segona fou entre el maig i el juny del 2009 i hi assistiren 
professors de la universitat de Lulea, Suècia.  

 
o La tercera està prevista pel maig del 2010.  

   
També, es realitza una millora del programa aplicatiu del Pràcticum, el pla pilot 
d’avaluació de pràctiques ( 2008-09/2009-10 OQUA ), el pla de mobilitat de 
pràctiques de totes les titulacions –per a més informació vegeu l’apartat de 
mobilitat- i altres accions que s’han seguit duent a terme com ara la jornada de 
presentació de centre de pràctiques.  
   
D’aquesta manera,  durant el mes de febrer  té lloc una trobada informativa  amb 
els coordinadors de titulació i se’ls informa sobre millores i innovacions dins l’àmbit 
de pràctiques, com ara l’actualització de dades i l’oferta de places per al curs 
vinent -2009-10-,. També es procedeix a l’actualització de la informació oferta a la 
web en relació a l’obertura del període de sol·licitud de pràctiques, el calendari i les 
cartes d’acceptació, etc. –realitzada durant el mes de març-.  
   
Durant el segon quadrimestre del segon curs, a l’abril,– en el 1r curs en el cas de 
psicopedagogia-, es realitza la sol·licitud electrònica de les places de pràctiques i 
no és fins el mes de juny que es penja l’oferta provisional de places a la web.  
   
A inicis de setembre tenen lloc reunions amb deganat, i amb els alumnes. Es 
realitza una sessió informativa per l’assignació de places de pràctiques i tot seguit 
es genera correspondència amb els directors dels centres col·laboradors per 
informar dels alumnes i titulacions que rebran els seus centres, de la mateixa 
manera que s’envia una carta d’agraïment als directors de centres col·laboradors 
de les titulacions de Treball Social, Educació Social i Psicopedagogia que han 
ofert places i finalment no se n’ha assignat cap.  
 
Durant el mes de setembre es realitza també una reunió informativa de preparació 
del Pràcticum  de la Diplomatura de Magisteri desenvolupada el dijous, 10 de 
setembre de 2009.   

 
Els punts a tractar són: 
             -  Breu ressenya diacrònica dels models de Pràcticum, Sra. Amparo 
Miñambres  
             -  Normativa reguladora. Aspectes fonamentals, Sr. Josep M. Vera 
              - Nous títols de Grau de Mestres, Sra. MariPau Cornadó 
             -  Pla de pràctiques de centre, Sr. Jordi Coiduras 
             -  Definició de Pràcticum 2009 / 2010 
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             -  Col·loqui 
 
  
En el moment de fer l’assignació de places als centres de pràctiques, es planteja 
la necessitat de fer un enviament a tots els alumnes d’una titulació, en lloc de fer-
ho de manera individual, ja que és molt lenta.  
 
Un punt positiu a valorar, és el fet que un cop a l’octubre els tutors dels centres 
omplen l’aplicatiu a la web i es donen d’alta, es poden obtenir llistats on es 
relaciona l’alumne, el tutor del centre i el tutor de la FCE amb les corresponents 
adreces de correu electrònic per facilitar una comunicació directa i eficaç.  
   
Com a detall de cara als centres de pràctiques col·laboradors, s’envia una 
felicitació electrònica de Nadal, tant a tutors/es com a directors/es de centre, 
agraint la seva col·laboració i anunciant l’acabament de les pràctiques.  
   
Finalment, durant el mes de març es generen els certificats per als tutors i 
s’agraeix la seva col·laboració.  
   
Pel que fa a accions pendents de realitzar i actualment en projecte o procés, 
podem destacar dues accions importants. En un primer lloc trobem el conveni de 
pràctiques amb  La Bressola, grup d’escoles laiques catalanes de la Catalunya del 
Nord de Perpinyà, Rosselló, i en segon lloc, el seminari de pràctiques.   
 
 
   
PAT  i  Jornades d’Orientació Laboral  
   
L’anomenat Pla d’Acció Tutorial (PAT), es troba emmarcat dins les accions que 
realitza la FCE de cara a l’estudiantat i es troba sota la responsabilitat de Pilar 
Quejido i Núria Casado, vicedegana de Mobilitat. Dins d’aquest pla, relativament 
nou, s’han introduït una sèrie de canvis.  
   
              - PAT 2007-08  
El PAT va començar el curs 2007-08 amb un total de 342 estudiants i 27 
professors tutors, agrupats en diferents proporcions segons la titulació. I de la 
mateixa manera que en cursos anteriors, el PAT es va aplicar a tots els cursos de 
primer de les diplomatures de la facultat, llevat de la Titulació de Mestre en 
Educació Física, que no disposa de tutors i per tant no participa en el pla. Dels 342 
estudiants un total de 157 han participat del 100% de les activitats programades 
per l’equip tutor, és a dir, tres tutories grupals i dues conferències-taller per a tots 
els estudiants i tutors del PAT.  
   
El PAT consistia en tres trobades grupals, corresponents al començament de curs, 
finalització del primer quadrimestre i acabament del segon quadrimestre; dues 
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activitats comunes per tots els estudiants, una en cada quadrimestre; i tantes 
trobades personals entre tutors i alumnes com ho requereixin els propis estudiants 
o proposin els tutors.  
   
Les dues conferències foren “La gestió del temps”, realitzada el mes d’octubre en 
dues sessions en el campus de la Caparrella, i “Estratègies pera aconseguir el 
benestar personal” en una sessió única en el campus de Cap Pont en el mes de 
març. Ambdues conferències van ser impartides per expertes externes a la 
facultat, i col·laboradores del PAT en altres centres.  
   
Tots els tutors van completar el programa de tutories de grup i alguns van dur a 
terme tutories individuals, però aquestes darreres van ser escasses. Un alt nombre 
de tutors va assistir a les dues conferències.  
   
Quant als estudiants, l’aprofitament del PAT es podria dir que ha estat mitjà-baix, 
donat que un 45% ha seguit totes les activitats organitzades.  
   
Els estudiants que assisteixen al cent per cent de les tutories grupals i a les dues 
conferències poden obtenir un crèdit de Lliure Elecció en acabar el Pla d’Acció 
Tutorial. Això sovint ha fet qüestionar la motivació real de molts dels. Estudiants –
punt que quedà pendent de resoldre de cara al següent curs-.  
   
 
Previsions pel curs vinent: 
 

 Compartir la coordinació amb un altre professor per tenir un doble 
seguiment del PAT, des de deganat i professorat.  

 Augmentar el nombre de tutories de grup amb els alumnes –és 
l’aspecte més valorat pels estudiants-,  

 Substituir les conferències plenàries per tallers amb petit grup d’acord 
a les necessitats dels estudiants,  

 Aconseguir formació específica per als tutors,  
 Incorporar nous tutors i millorar les ràtios  
 Incorporar la titulació de Mestre d’Educació Física al PAT.  
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PAT 2008-09  
   

Per al curs 2008-2009 es proposà una planificació similar al curs anterior, de 
manera que es van planificar 3 trobades grupals entre tutors/es i alumnes.  
Pel que fa a innovacions respecte l’any anterior, cal destacar la gestió dels tallers. 
Degut a l’alt nombre tant d’alumnes i com de tutors de la FCE, es considerà més 
efectiu presentar un llistat tancat de tallers dels quals els estudiants en podran triar 
un o dos. El llitat de tallers es va fer seguint les propostes de l’ICE i es gestionà 
conjuntament amb les coordinadores del PAT.  Els tallers, d’assistència voluntària 
es realitzaren al novembre i al març.  
   
A més a més, es comptava amb dos reunions generals de tot l’equip de tutors amb 
les coordinadores i l’assistència individualitzada als alumnes – en cas que fos 
necessari-.  
   
Els alumnes que van participar fins al final el van valorar molt positivament tot i 
que el percentatge va ser molt baix - en els grups amb més assistència, aquests 
alumnes suposaven el 60% del grup com a màxim, i la tendència general estava 
entre un 20% i un 30% del grup d’estudiants assignats a un tutor- .  
 
Es va decidir continuar oferint el crèdit de lliure elecció per l’assistència, però de 
510 alumnes, només 216 van obtenir el crèdit de lliure elecció. – Es decidí suprimir 
el crèdit de lliure elecció pel curs següent-.  
   
L’assessorament ofert principalment va tractar sobre temes administratius, però 
també es van fer consultes de caire acadèmic i personal. Es va plantejar el risc de 
solapament entre el tutor/a i el coordinador/a de titulació.  
   
Cal afegir que ni els tutors ni els estudiants van valorar positivament l’enquesta de 
valoració general del PAT, considerant que la formulació de les preguntes no 
s’ajustava al continguts del PAT.  
   
 
Previsions pel curs vinent:  
   

- Es proposà augmentar les tutories grupals a 4 i fer més èmfasi en les 
tutories personals.  

- També es suggerí un llistat de tallers més tancat, concretament de tres, que 
pugui oferir-se per duplicat cada semestre.  

- En general es creu que el PAT dels nous graus serà més realista perquè 
recollirà veritablement les necessitats dels estudiants.  
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PAT 2009-10  
   
El curs acadèmic 2009-10, s’inicien a la FCE els nous graus  adaptats a l’EEES. 
La tutoria universitària pot servir per minvar l’impacte que suposa l’adaptació dels 
Graus a l’EEES i orientar l’alumne en la seva trajectòria acadèmica i 
professionalitzadora.  
Per tal d’assessorar a l’estudiantat de la millor manera possible, s’habilitaran 
espais per les tutories grupals i s’oferiran tallers en grups petits sobre aquells 
aspectes que s’ha detectat que presenten més dificultats en el primer any 
d’universitat.  
   
El principal canvi sofert aquest curs pel PAT és que serà un espai voluntari que ha 
de ser d’utilitat per aquells alumnes que ho demanin. Per tant, la organització pel 
curs 2009-10 preveu que els alumnes sol·licitin aquesta activitat. El mecanisme 
per efectuar les sol·licituds serà senzill i permetrà una ràpida distribució dels grups 
de tutoria. Durant la setmana d’acollida es presenta el Pla en les sessions de 
benvinguda que realitzen els coordinadors de cada grau i en aquella mateixa 
sessió és quan els estudiants s’apuntaran al PAT. 
 
Es plantegen 4 tutories grupals durant el curs:  
   
Primera reunió. Inici del curs setembre/ octubre: orientació acadèmica  
Segona reunió. Finals de novembre/principis desembre: orientació acadèmica i 
personal  
Tercera reunió. Inici segon quadrimestre (gener/febrer) orientació acadèmica i 
personal.  
Quarta reunió. Final de curs/maig. Orientació acadèmica i professional  
   
Paral·lelament, s’organitzaran tallers que tractaran aquells temes que s’han 
detectat que presenten major dificultat:  
 

1.    Metodologia per treballar en grup  
2.    Gestió del temps en els nous graus  
3.    L’autoavaluació  

   
Hi podran assistir tots els alumnes del PAT que ho desitgin prèvia demanda al seu 
tutor. Durant la setmana de rebuda, s’oferiran dos xerrades més per a tots els 
alumnes, organitzades conjuntament amb l’equip de Deganat:  
 

1.    Introducció a l’Espai Europeu d’Educació Superior  
2.    Com presentar treballs acadèmics a la universitat  
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Amb els tutors  
Es faran dues reunions. La primera, el mes de setembre per preparar, clarificar, 
resoldre dubtes i recollir aportacions. La segona, el mes de maig per valorar el 
funcionament del PAT.  
   
Pel que fa també a l’assessorament  i tutorització de l’alumnat, també s’han 
realitzat taules rodones pels estudiants d’últims cursos, però obertes a tots  sobre 
orientació i inserció laboral, ofertes pels sindicats i diversos experts en la matèria.  
   
Altres  

 
Altres accions que s’han dut a terme a nivell de Centre i que estan estretament 
relacionades amb el desenvolupament i l’ adaptació a l’EEES són: 
   

El desenvolupament de jornades de formació i seminaris teòrico-pràctics.  
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2.- RECONVERSIÓ DE CAMPUS A CENTRE  
 
 
 
El mes de gener de 2008 es completava el trasllat al nucli urbà de la ciutat del que 
és el primer centre d’educació superior de Lleida (creat el 1841). Aquest trasllat  al 
turó de la Caparrella fou motivat per l’aluminosi trobada en l’edifici propi del carrer 
Sant Martí. En companyia de l’INEFCatalunya, l’Escola d’Hosteleria, i altres 
centres de formació que ocupen el complex, el primer centre de la Universitat 
havia hagut de contemplar des de la distància com la ciutat s’anava farcint de 
campus universitaris, escenaris d’una vida estudiantil i acadèmica de la que la 
FCE se’n sentia injustament apartada.  
 
No es tractava tant d’estar ocupant un edifici no pensat per la docència o el difícil 
accés sense vehicle propi. La comunitat acadèmica que havia representat en 
solitari la recuperació, 124 anys després del seu tancament, de l’ensenyament 
universitari a la primera ciutat universitària de la corona d’Aragó tornava a trobar-
se apartada d’una creixent comunitat en la que es sentia participant només 
administrativament. 
 
La instal·lació de la FCE en el campus més dinàmic de la Universitat, identificat 
clarament com tal per una unitat arquitectònica i urbanística molt coherent, 
intersectant-se en nombrosos serveis i espais comuns amb altres centres 
totalment diferents indueix en els futurs mestres i en els seus professors una 
impremta universitària rellevant com a valor constitutiu de la professió, i ha de ser, 
a mig termini, una font d’actituds molt positives. 
 
Lluny de l’endogàmia acadèmica que suposava l’exili (daurat, si es vol) a La 
Caparrella, la convivència entre els estudiants d’educació amb els d’enginyeries o 
de dret o economia comporta per tots ells una diversitat de visió, i també d’actituds 
que aporta una de les competències més nuclears de la Universitat: la de la visió 
crítica, la capacitat d’enfocar un tema des de punts de vista molt diferents, 
enriquint, molt més enllà d’allò planificable en el currículum, la “motxilla”  
intel·lectual adquirida a la Universitat. Per no estendre això mes enllà, a 
l’enriquiment de la vida personal de cadascú que esdevé del contacte amb “altres 
cultures” si més no acadèmiques. 
 
No podem deixar d’esmentar, encara que sigui de passada, la significació que, pel 
color que té la vida en el centre i per la memòria que en queda, te la identificació 
amb un edifici tant singular i atractiu, Gràcies, Doutor Alvaro Siza. 
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2.1 CRONOGRAMA  
 
   

 Trasllat biblioteca La Caparrella (juliol – agost 2007)  
 Trasllat PAS - Secretaria Acadèmica (novembre 2007)  
 Trasllat Professorat (desembre 2007)  
 Trasllat Deganat i Administració (gener 2008)  
 Jubilació administradora de la FCE, Sra. Natàlia Massot (31 

gener 2008)  
 INAUGURACIÓ FCE (15 febrer 2008)  
 Entrega definitiva edifici (desembre 2009)  
 Millora seminaris (novembre – desembre 2009)  
 Millora bústies professors (desembre 2009)  
 Millora sala Maria Rúbies (gener 2010)  
 Previsió canalització Sèquia de Torres (març 2010)  
 Previsió millora accessibilitat FCE i sala Maria Rúbies (gener – 

febrer 2010)  
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2.2 TRASLLAT AL CAMPUS DE CAP PONT  
   
   
Malgrat el compromís rectoral d’iniciar el curs 2007-08 (l’ 1 de setembre de 2007) 
a les noves instal·lacions del campus de Cap Pont, l’estat de les obres en la data 
d’inici va obligar el deganat a prendre la decisió de dur a terme el trasllat de les 
activitats docents durant les vacances de Nadal, abans de finalitzar l’any 2007, 
amb el consegüent trasbals per traslladar les activitats amb el curs començat. 
Tanmateix, els mesos de juliol i agost de 2007 es va procedir al trasllat de la 
biblioteca evitant coincidir amb els períodes de màxima activitat dels estudiants, 
moment que marca l’inici del trasllat efectiu,. Entre novembre i desembre es va fer 
el trasllat dels diferents serveis: PAS i arxiu de secretaria (28-30 de novembre), 
despatxos dels professors (10-14 de desembre) i finalment. l’administració i el 
Deganat. Això va comportar que s’iniciés el curs 2007-08 a La Caparrella sense 
biblioteca, i els problemes conseqüents.  
   
Durant els mesos de novembre i desembre es dugueren a terme sessions 
informatives pels estudiants, on s’exposà informació de caire pràctic sobre el nou 
edifici.  
   
Amb data 31-12-2007 es deixà el Campus de la Caparrella, i al gener de 2008 es 
completà l’ocupació de l’edifici Siza al Campus de Cap Pont, inaugurat pel 
president de la Generalitat, José Montilla, el 15 de febrer de 2008.  
   
 
 
 

2.3 INTEGRACIÓ AL CAMPUS DE CAP PONT  
   
 
La integració al nou Campus ha suposat tot un seguit de canvis, sorgits arrel de la 
integració en un campus ja en funcionament, apart de les dificultats logístiques 
generades pel trasllat.  
 
Cal ressaltar però, la bona acollida que en general el centre ha tingut per part de la 
comunitat universitària ja instal·lada, i que s’ha traduït en un ambient molt positiu 
de col·laboració i de treball en equip amb els equips directius dels altres dos 
centres presents, el degà de Dret i Economia, Dr Pere Enciso, i el director de 
l’Escola Politècnica Superior Dr. Ferran Badia. Les activitats planificades en 
conjunt han suposat un important impuls de les dinàmiques de Campus, tant pel 
que fa a l’organització interna com en actuacions de cara a l’exterior.  

.  
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Pel que fa a les dificultats i obstacles que suposa la integració al campus podem 
esmentar que l’objectiu fonamental i primordial de l’equip de Deganat fou 
aconseguir una bona integració dels membres, tant de l’estudiantat, com PDI i del 
PAS  a la vida del campus de Cap Pont i a l’inversa. Calia superar les pors i 
reticències mostrades pels centres que ja formaven part del campus amb 
l’arribada d’un centre com el nostre, un dels més grans de la UdL.  
   
Evidentment deixar de ser campus va tenir certes conseqüències a les que poc a 
poc tots i totes ens hem anat adaptant i fent-nos el nostre lloc.  
   
Ocupar un edifici emblemàtic, com és el d’ Alvaro Siza, suposa un seguit de 
problemes afegits encara que es va fer sabent les dificultats que això comportava. 
Algunes de les deficiències s’han anat solucionant  (per exemple, l’acústica de les 
aules, la pintura dels sols o els retenidors de les finestres), d’altres, en canvi, 
només parcialment (les goteres, l’accessibilitat) i finalment, altres encara estan 
pendents de resoldre’s (l’acústica dels seminaris o d’instal·lació de  finestres 
practicables), en part pel fet que el retard en el lliurament de l’edifici fins a finals de 
2009 ha suposat dificultats legals a l’hora de realitzar amb autonomia les obres 
necessàries.  
   
 
PAS  
 
La pèrdua de la condició de Campus va suposar diferents canvis en l’estructura 
del PAS. Un dels més significatius va ser la pèrdua de la figura d’administrador de 
Campus. Malgrat la complexitat de les negociacions, la sol·lució a la situació es va 
veure accelerada per la jubilació de l’ antiga administradora del centre, Sra Natalia 
Massot, el 31 de gener de 2009.  
 

També va ser objecte de negociació la figura de responsable de serveis comuns 
del Campus, ocupada pel Sr Pere Arroyo, que es va integrar en l’estructura de 
serveis del Campus, repartint les tasques amb el Sr. Vicenç Pérez.  
 
La reestructuració de les activitats dels diferents serveis de la facultat per la seva 
harmonització amb la resta de centres, així com el manteniment de les condicions 
laborals de tots ells va ser una tercera línia de treball que va comportar un 
important esforç negociador amb els interessats i la gerència, negociacions que 
entenem que han donat com resultat una configuració de la plantilla estable i ben 
acollida per tots.  
Altres canvis que han suposat un esforç negociador, i que entenem que finalment 
s’han tancat atenent, tant a les noves orientacions del servei, com als interessos 
del personal implicat són:  
 

- La integració dels conserges en servei de consergeria del campus, 
integrant-se en les rotacions pels diferents centres establertes en el campus  
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- La consolidació de les funcions de la figura de cap de negociat acadèmic i 
la de responsable de planificació docent   

- L’assumpció per part de la secretaria de Deganat de la gestió econòmica 
del centre, que malgrat l’esforç esmerçat, ha suposat una readaptació de 
les tasques realitzades.  

   
 
PDI i Estudiantat  
 
Malgrat la inicial sensació de pèrdua d’autonomia i de serveis que va comportar el 
canvi de localització i la pèrdua de la condició de Campus, notòria en el cas de la 
biblioteca, informàtica, bar i copisteria entre d’altres, resulta evident més de dos 
anys després que tant el professorat com el PAS ens hem adaptat força bé a la 
nova situació. Això ho podem atribuir tant a la qualitat de les noves instal·lacions, 
com a l’esforç realitzat per tots plegats per sentir-se com a casa a la nova 
ubicació, malgrat els evidents inconvenients que aquesta aporta, com ara 
l’increment de les distàncies, la pèrdua de control o la simple necessitat 
d’adaptació a una situació totalment nova. El canvi en la durada de les classes, 
necessari per l’adaptació de la planificació dels espais compartits a la dels altres 
centres del Campus, de 1h30’ a 1h, no tant sols no sembla haver repercutit 
negativament ni en la qualitat de la docència ni en la dinàmica de les activitats. En 
molts aspectes ha suposat una millora, en adequar-se millor a les disponibilitats 
d’atenció de l’estudiant. Tampoc s’han evidenciat manifestacions de desconfort per 
part del professorat per aquest canvi.  
   
On més evidència aquesta pèrdua d’autonomia i de serveis és probablement a 
nivell del servei d’informàtica, on l’antiga immediatesa i familiaritat del servei s’ha 
transformat en un procediment molt mes burocratitzat i despersonalitzat com a 
conseqüència de l’aplicació del protocol de l’ASIC de notificació d’incidències a 
través del campus virtual.  
 
Per altra banda, la utilització regular d’espais docents compartits està suposant 
també algunes dificultats en la planificació d’activitats, sobretot aquelles que no 
venen programades des de l’iniciï del curs, degut a la complexificació burocràtica 
dels procediments i a la ocasional col·lisió amb les activitats programades per 
altres centres. En aquest sentit, cal ressaltar les lamentables conseqüències  de la 
manca d’aplicació del sistema informatitzat de control d’espais presentat en el seu 
moment pel vicerector d’infraestructures, i que tant important hauria estat en un 
campus tant plural com el de Cap Pont.  
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2.4 ACCIONS REALITZADES I ACCIONS EN PROCÈS  
   
L’elevat nombre de temes suscitats per l’ocupació del nou edifici ha comportat una 
intensa activitat, tant de negociació amb el Vicerectorat d’Infraestructures, com de 
reunions de la Comissió d’Usuaris de l’Edifici, que s’ha convocat en 6 ocasions. 
Aquesta darrera ha assumit, donant mostres d’un elevat nivell de compromís en la 
gestió del centre, moltes de les problemàtiques generades. Entre altres, la 
Comissió d’Usuaris va afrontar els delicats problemes derivats de la necessitat de 
distribuir els espais de professorat i de recerca així com aspectes de funcionament 
i mobiliari de l’edifici.  
 
Pel que fa a la distribució d’espais docents i de recerca, la Comissió va procedir al 
repartiment de l’espai per plantes: tercera planta per professorat de departaments 
amb seu a altres centres, segona planta per Pedagogia i Psicologia i primera 
planta per didàctiques específiques, responsabilitzant els respectius departaments 
de la distribució dels espais assignats, en funció d’uns criteris definits per la pròpia 
Comissió. En el cas de la tercera planta, en absència d’un departament 
responsable, es va decidir que fos el centre, a través de la seva secretaria 
acadèmica qui procedís a la distribució. Així, l’any 2009, la distribució a ser 
realitzada per la Dra. Cornadó per delegació, i el 2010 per la pròpia secretaria Dra. 
Soldevila.  
   
   
Actuacions realitzades  
   
Més enllà de les actuacions per la finalització de les obres i resolució dels 
problemes apareguts, s’han dut a terme també un bon nombre d’actuacions 
conduents a la millora de l’aspecte, utilitat i funcionalitat del nou edifici.  
Així, per exemple, s’han instal·lat taquilles a les diferents plantes de d’edifici (acord 
de la Comissió d’Usuaris del 2 de juliol de 2009), s’han instal·lat retenidors a totes 
les finestres abatibles de l‘edifici, per evitar la repetició dels despreniments 
produïts, s’acondicionen una zona per aparcament de bicicletes i s’instal·len 
sensors de moviment per l’activació de l’enllumenat en zones poc transitades, com 
una contribució a la sostenibilitat energètica de l’edifici.  
   
Durant l’any 2009 la FCE ha realitzat les accions de millora següents:  
   

-         Instal·lació de la mampara de separació del gimnàs  
-         Provisió de papereres a les aules  
-         Instal·lació de bancs exteriors  
-         Millores en la seguretat de l’edifici  
-         Provisió de mobiliari pel despatx de planificació docent  
-         Acústica aules (Agost 2009)  
-         Seminaris (novembre-desembre 2009)  
-         Instal·lació de bústies per professors (desembre de 2009)  
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-         Equipament a la Sala Maria Rúbies (gener 2010)  
   
Actuacions en procés:  
   
En el moment de redactar la memòria, diverses actuacions es troben en una fase 
més o menys avançada de resolució a través de les negociacions que s’estan 
mantenint amb el Vicerectorat d’Infraestructures i tRecnologies de la Informació 
(VITI). Així, estan previstes i aprovades les següents actuacions:  
Millores en l’accessibilitat a l’edifici i a la sala Maria Rúbies, a iniciar entre gener i 
febrer de 2010  
 
La canalització de la Sèquia de Torres i la seva corresponent urbanització d’acord 
amb el Pla-E 2010. L’inici de les obres està previst per al març del 2010 i se’n 
preveu una durada de 6 mesos aproximadament.  D’acord amb el conveni signat 
amb l’Ajuntament, aquest s’encarregarà de la urbanització fins a la cantonada de 
l’edifici, corresponent la resta a l’estructura de Campus.  
   
   
Resta pendent  
   
L’ urbanització del carrer Estudi General, resta pendent per a més endavant ja que 
es tracta d’una obra de major envergadura i quantia. Cal esmentar que el projecte 
ja està realitzat pels arquitectes i enginyers de l’Ajuntament.  
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3. VIDA AL CENTRE 

 

Aprenem molt més d’allò que veiem, percebem i vivim que d’allò que està en els 

programes, s’explica a classe i es fa repetir en un examen. Un centre en el que la 

direcció centra els seus esforços únicament en el disseny del Pla d’Estudis o el 

desenvolupament de les activitats d’aprenentatge que s’hi contenen, esta lluny de 

ser conseqüent amb la volguda idea universitària de formar persones, no tècnics. 

 

El respecte als demés, començant pel llenguatge o la puntualitat, l’ordre i neteja, la 

preocupació per la cura i l’estètica de les instal·lacions, el respecte a tot allò que 

és comú, el respecte al que aprèn, i al que ensenya, la sensibilitat humana en el 

tracte, el respecte de gènere o la cultura democràtica i de participació o l’esperit 

crític i debatent, i un llarg etcètera són valors personals que generen actituds que 

l’estudiant adquirirà i trametrà, en la mesura que els visqui en el dia a dia del 

centre, sense que siguin a la llista de competències o siguin avaluats a final de 

curs. Aquests elements, que juntament amb altres conformen la cultura 

institucional de la Facultat han de ser cuidats i promoguts amb l’exemple per la 

direcció del centre. 

 

Per altra banda, l’adhesió de l’estudiant i del professor a la vida del centre, tant pel 

que fa a participació en la gestió com en la canalització de les expressions 

estètiques o científiques de la sensibilitat personal ha de ser fomentada mitjançant 

la disponibilitat d’espais per desenvolupar activitats, la gestió d’aquets espais en 

funció de les necessitats de l’usuari, la facilitació d’activitats col·lectives i el foment 

de l’associacionisme, particularment de base cultural, i la permeabilitat a totes les 

manifestacions culturals assumibles, fomentant així el naixement d’iniciatives, 

base de la predicada actitud emprenedora. 

 

Durant el mandat s’ha actuat en el possible dintre d’aquests principis, i el resultat 

n’ha estat un seguit d’ iniciatives que s’han concretat en la dinamització de la vida 
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cultural de la Facultat. En aquest sentit tant la subcomissió de cultura com la de 

Fons d’Art han jugat un paper molt important. A més, han sorgit altres projectes 

arran l’art i la cultura que pretenien una vinculació directa amb matèries de les 

diplomatures, i en els que la Facultat ha donat suport. 
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3.1 COMISSIÓ D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA I 

ACTIVITATS ACADÈMIQUES 

 

Tal com s’expressa en el Reglament de Règim Intern, la Comissió d’Extensió 

Universitària i d’ Activitats Acadèmiques es composa de tres subcomissions: la de 

cultura, la d’ activitats acadèmiques i la de fons d’art. De fet, són les de cultura i 

fons d’art, les més actives i les que han desenvolupat diferents projectes al llarg 

del període  La subcomissió d’ activitats acadèmiques únicament s’ha fet servir, al 

menys de moment, per gestionar tot el procés d’ organització de les Jornades 

Maria Rúbies i les de Infància i Societat. 

 

 

Subcomissió de Cultura 

 

Des de la Subcomissió de Cultura s’han afavorit accions molt diverses que 

enriqueixen la vida de la Facultat i  la de la comunitat universitària en general, com 

per exemple: les Orles, el dia de St. Jordi, el cicle de cinefòrum, els Tocs de Nadal, 

etc.. Tots ells, afavoreixen la participació de l’estudiantat, el professorat i el 

personal d’administració i serveis, i conserva les activitats lligades a la vida i 

tradició del Centre. 

 

Les orles: Es tracta d’un acte acadèmic que, poc a poc, s’ha anat consolidant a la 

vida universitària. L’organització d’aquest acte suposa iniciar els treballs 

d’organització i gestió mesos abans perquè s’ha de llogar la Seu Vella (seu 

habitual de l’acte de la FCE), demanar finançament, buscar al conferenciant i padrí 

/madrina de les orles de les diferents promocions, reunions amb els estudiants, fer 

les invitacions als familiars dels alumnes, etc. La Dra. Soldevila, com a secretària 

acadèmica de la FCE i presidenta de la Subcomissió de Cultura, ha estat la 

54 
 



Memòria acadèmica Facultat de Ciències de l’Educació 2007 – 2010                   
 

responsable d’aquesta celebració.  Es tracta d’un dia important pels estudiants i 

les seves famílies.  

 

Curs 2006-07: 

Data: 24 de maig del 2007  

Lloc: Seu Vella   

Madrina orles: Dra. Maria Jesús Izquierdo Benito, sociòloga UAB. 

Títol de la lliçó magistral: “Participant en la construcció d’una ciutadania solidària”. 

Presentació a càrrec de: Dra. Maria Dolors Mayoral Arqué. 

Paraules dels estudiants: Marta Amalia Soler, de llengua estrangera; Anna 

Rodríguez, d’Educació Infantil i Damas Vidal, d’Educació Social. 

 

Curs 2007-08: 

Data: dia 22 de maig 2008 

Lloc: Seu Vella   

Madrina orles: Dra. Pilar Lago Castro, professora de didàctica de la música de la 

UNED. 

Títol de la lliçó magistral: “La música com a ciència, art i cultura que ens aglutina i 

com a llenguatge que ens universalitza”. 

Presentació a càrrec de: Dr. Antoni Tolmos. 

Paraules dels estudiants: 

 

Curs 2008-09: 

Data: 20 de maig de 2009 

Lloc: Seu Vella   

Padrí orles: Dr. Rafel Bisquerra, professor de la UB 

Titol de la lliçó magistral: “Educació per a la ciutadania: un repte de futur” 

Presentació a càrrec de: Dra. Gemma Filella. 
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Paraules dels estudiants: Nohemí Morales, representant de l’estudiantat de 

Psicopedagogia i Mestres, i Joana Mirabet representant de Treball Social i 

Educació Social. 

 

Cal recordar que en aquest any hi va haver una particularitat i aquesta és la 

repetició de l’ acte de les Orles. Així, es va celebrar a les 16:00h pels estudiants d’  

Educació Social i Treball Social, Psicopedagogia, i a les 18:00h el segon acte pels 

mestres de totes les especialitats. 

 

Encara que no correspon a aquest equip deganat, la previsió i reserva de data i 

lloc de les properes orles ja s’ha fet, i esperem que l’acte es faci al nou Palau de la 

Llotja amb capacitat per tots els nostres estudiants i les seves famílies. 
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Tocs de Nadal: La Subcomissió de Cultura també organitza els actes de 

celebració de Nadal amb tota la comunitat universitària de la FCE. Cada any des 

de fa uns anys enrere els estudiants de les diplomatures de Mestre preparen 

actuacions de 10’ a 15’ per celebrar el Nadal a la facultat (actuacions musicals, 

bailes, etc.)  

 

L’any 2008 s’invita a la Banda Municipal de Lleida a participar en aquests “Tocs de 

Nadal”, des de la diplomatura de Mestre en Educació Musical, s’aprofita l’estància 

al centre per treballar conjuntament i interpretar alguna peça musical amb els 

músics de la Banda. L’ interès que desperta en els estudiants aquest tipus 

d’activitat, ha fet que es consolidés com una col·laboració no només cultural sinó 

també acadèmica. 

 

Dia de St. Jordi: 

El dia de St. Jordi coincideix amb la festa institucional de la Facultat, és per aquest 

motiu que, amb el suport de la subcomissió de cultura, s’organitza la celebració del 

mateix. La festa s’organitza al voltant de l’entrega dels premis literari i de 

fotografia. Tant el concurs literari com el fotogràfic estan subvencionats pel 

Vicerectorat de Cultura de la Universitat. 

 

Premi Literari: 

XIX Edició Concurs literari (abril 2007): modalitats conte infantil, juvenil . Dotat amb 

un premi de 300 euros. 

Guanyadors: Montse Milán Moliné,  “Una aventura de cuatre palms” (conte 

infantil) 

Guanyadors: Iolanda Ramos Lozano, “L’ex-novividor “ (conte juvenil) 

 

XX Edició Concurs literari (abril 2009): modalitats conte infantil, juvenil i adults. 

Dotat amb un premi de 300 euros. 
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Guanyadors: Sònia Saumell, modalitat conte adult: “plats platònics” 

 

XXI Edició Concurs literari (abril 2008): modalitats conte infantil, juvenil. Dotat amb 

un premi de 300 euros. 

Guanyadors: Mª Alba Calvet amb “La pela i la raspa” (conte infantil) 

Guanyadors: Susana López amb el conte “L’àngel novell” conte juvenil 

 

XXII Edició Concurs literari (abril 2010): modalitats conte infantil, juvenil i adults. 

Dotat amb un premi de 400 euros. 

Premi Fotografia: “Vida al Campus” dotat amb un primer premi de 400 euros i un 

segon de 400 euros. 

 

III Edició Concurs Fotografia (abril 2007): modalitat fotografia. 

Dotat amb un premi de 400 euros primer i un segon amb 300 euros cadascú. 

Lema: “Entrecultures” 

Guanyador concurs fotografia:  

1r premi: desert 

2n premi: Montse Adrià Solsona  amb la foto  

 

IV Edició Concurs Fotografia (abril 2008): modalitat fotografia. 

Dotat amb un premi de 300 euros cadascú. 

Lema: “Entrecultures” 

Guanyador  

1r premi: L’ull indiscret de Rafa Barta MaRTÍN (400 euros) 

2N PREMI concurs fotografia: Fidel Molina amb la foto “La diversitat cultural: de 

cap a peus (300 euros) 

 

V Edició Concurs Fotografia (abril 2009): modalitats fotografia i materials 

audiovisuals. Dotat amb un premi de 300euros cadascú. 

Lema: “Vida al Campus” 
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Guanyador concurs fotografia: Fidel Molina amb la foto “El Campus ja pedala” 

Guanyador concurs material audiovisual: desert 

 

VI Edició Premi fotografia (abril 2010): modalitats fotografia i materials 

audiovisuals. Dotat amb un premi de 400 euros cadascú. 

Lema: “Vida al Campus” 

 

Altre projecte iniciat aquest curs 2009-2010 es el cicle de cinefòrum adreçat al 

estudiantat per reflexionar sobre l’immigració, denominat: “Cultures en diàleg”, i 

amb la projecció de tres pel·lícules: 

 

1a sessió: “Oriente es oriente” a càrrec de la professora: Jùlia Remón. 

Data: 19 novembre de 2009 

Hora: 12:00-14:00h 

Lloc: Sala Maria Rúbies (FCE) 

 

2a sessió: “Las cartas de Alou” a càrrec del professor: Fidel Molina. 

Data: 26 novembre de 2009 

Hora: 12:00-14:00h 

Lloc: Sala Maria Rúbies (FCE) 

 

3a sessió: “Flores de otro mundo” a càrrec de la professora: Conxita Vendrell. 

Data: 10 desembre de 2009 

Hora: 12:00-14:00h 

Lloc: Sala Maria Rúbies (FCE) 

 

Finalment, la subcomissió de cultura ha promogut l’espai d’exposicions del 

passadís de la planta baixa. L’espai va ser inaugurat amb l’ exposició fotogràfica 

“L’Efímer art de Cronos” del professor Juanjo Jové, al temps que ha gestionat la 
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donació d’una fotografia de l’exposició que ha set ubicada al passadís de 

despatxos de la segona planta de la facultat (juny 2009) 

 

La segona exposició va tenir com a protagonista l’estudiant de la diplomatura 

d’educació social, Lluc Flotats,  sobre :”El procés de re- creacions” (gener-febrer 

2010) 

 

 

Subcomissió d’Activitats acadèmiques 

 

Una tasca de la subcomissió d’activitats acadèmiques és l’ organització i la gestió 

de jornades i congressos propis de la Facultat. Els que tradicionalment han 

organitzat han estat el Simposi d’ Infància i Societat i les Jornades Maria Rúbies 

de recerca i innovació educativa. Però també ha participat en altres com les 

Jornades d’Educació Especial, en la que participen totes les universitats catalanes 

que tenen aquesta titulació, o el Congrés d’Educadors Social. Així mateix, ha 

donat suport a iniciatives amb el Simposi de la Societat Española de de 

Sociologia,  Encontres d’ Escola Rural, Jornades Interuniversitàries d’ Educació 

Especial i d’educació entre altres. 

 

 

Simposi d Infància i Societat: 

 

El simposi Infància i Societat és un simposi bianual que s’organitza des de 1994 

conjuntament amb els àmbits de Benestar i Cohesió Social i el de Participació, 

Educació i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Lleida. L’objectiu és connectar les 

titulacions d'Educació Social, de Treball Social i de Psicopedagogia amb la realitat 

del nostre entorn. 

 

VIII Simposi d’Infància i Societat (27-30 novembre 2008) 
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La particularitat d’aquesta edició és la realització conjunta amb el II Congrés 

Europeu de Discapacitat i Esport, fet que va permetre una estreta col·laboració 

amb l’ associació de Paraolímpics de Lleida i l' Ajuntament de Lleida. Com en 

darreres edicions es va comptar amb la col·laboració de l'Escola Municipal de 

Belles Arts i de l'Aula Municipal de Teatre.  

 

El lema fou: “Esport i discapacitat intel·lectual” i es celebrà els dies 27,28, 29 i 30 

de novembre. El comitè encarregat de l’organització fou: M.Pau Cornadó, Anna 

Fillat i Carles Alsinet. 

 

Cal destacar en la darrera edició, les modificacions en l’estructura del simposi per 

tal d’atreure un major nombre de professionals i de participants: s'obra la 

participació dels assistents a la presentació de comunicacions en forma de pòster, 

es crea un comitè científic per a valorar les aportacions i s'afegeixen les 

col·laboracions de l'Escola Municipal de Belles Arts i de l'Aula Municipal de Teatre.  

 

 

Jornades Maria Rúbies:  

 

Aquestes Jornades s’inicien  l'any 1995, també amb una periodicitat biennal, amb 

l’objectiu de difondre i donar suport a totes les experiències i els projectes 

innovadors o de recerca que tinguin una incidència en l'educació de les nostres 

terres, en qualsevol nivell d'ensenyament. 

 

Aquestes estan adreçades a tots i totes les professionals i els professionals 

relacionats amb els diversos àmbits educatius: mestres, educadors socials, 

professorat de tots els nivells i àrees, pedagogs, psicòlegs, estudiants, 

investigadors educatius, etc.,  

 

61 
 

http://www.fce.udl.cat/Jornades/MariaRubies.php


Memòria acadèmica Facultat de Ciències de l’Educació 2007 – 2010                   
 

Aquestes Jornades s'organitzen en memòria de qui fou matemàtica i mestra, Maria 

Rúbies, per tal de mantenir viu el seu impuls permanent en tot allò que signifiqui 

noves aportacions a la renovació i a la recerca educatives. 

 

VII Jornades Maria Rúbies (23-24 novembre de 2007)  

Lema: “L’educació dels valors i de les emocions: un vell i nou repte”.  

Comité Organitzador: MariPau Cornadó, Assumpta Estrada, M. Carme Jové i M. 

Josep Valls. 

Les jornades reflexionen sobre la importància d’ajudar a les persones a 

desenvolupar competències que els permetin anar construint, de forma racional, 

autònoma, crítica i compromesa, la seva relació amb el món que els envolta, com 

a individus socials i amb ells mateixos, com a persones úniques. 

 

  

VIII Jornades Maria Rúbies (13-14 novembre de 2009)  

Lema: “Viure i educar en el temps: Aprenentatges i valors en la societat de la 

immediatesa”.  

Comité Organitzador: Núria Casado, Assumpta Estrada, Anna Gené, M. Josep 

Valls. 

 
Les jornades són una reflexió sobre la gestió del temps en l’organització escolar, la 

vivència del temps en les diferents generacions de la comunitat educativa, la 

vivència del temps en processos d’ensenyament-aprenentatge individuals i 

d’equip, el contrast o convergència entre el temps de l’escola i el temps de les 

famílies, la mirada històrica dins dels àmbits educatius, i l’ús i la percepció del 

temps en àmbits educatius formals i no formals. 

 

 

Altres congressos en els que hem participat són: 
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1r Congrés català d’educació social   

 

El 1r congrés d’educació social realitzat a Vic els dies 26 i 27 de novembre pretén 

impulsar l’educació social per a una societat inclusiva. El major repte és la plena 

ciutadania.  

El congrés planteja repensar l’educació social i l’espai professional  al voltant de 

diversos eixos: A què ens referim quan parlem de ciutadania, quina ciutadania 

estem promovent i quins drets implica?; Com s’ha de definir l’educació social i 

quina formació han de rebre els professionals per adaptar-se a les necessitats 

socials; i finalment, es parla d’innovació, pràctiques i apostes metodològiques i de 

com aquestes s’integren a l’espai professional.  

 

 

V Jornades d’Estudiants d’Educació Especial de les Universitats Catalanes 

 

Aquesta edició es celebrarà a Lleida el mes d’abril de 2010. 

 

Aquestes jornades sorgeixen l’octubre del 2003 arran de la creació d’un equip de 

treball integrat per professors/es d’Educació Especial d’universitats catalanes amb 

l’objectiu de compartir experiències, intercanviar idees i reflexionar sobre 

l’Educació Especial  i l’atenció a la diversitat a Catalunya en un moment de canvi. 

 

Des de la seva creació fins al moment i arran de les trobades celebrades, s’han 

tractat diverses temàtiques enters les que trobem el Pla Director de l’Educació 

Especial, el Practicum de l’especilitat, el procés de convergència europea, etc.  

 

A partir d’aquest grup sorgeix la idea d’una trobada dels estudiants d’educació 

especial que funcionaria com activitat formativa complementària, així com també 

un espai per compartir experiències, reflexions, projectes i una forma d’estretir 

lligams entre els futurs professionals d’aquest sector.  
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Subcomissió de Fons d’Art 

 

La subcomissió de Fons d’Art ha quedat incorporada com una subcomissió més 

dins de la Comissió d’Extensió Universitària i d’Activitats Acadèmiques arrel de la 

modificació del Reglament de Règim Intern de la facultat (acord CPE octubre 

2009), no obstant això, la CP. de novembre/desembre 2008 Aprova la creació 

d’aquesta. 

 

Hi ha una comissió d’experts que valora, proposa i estudia les diferents accions 

d’aquesta, ja siguin en termes de cesió i/o donació d’obres d’art. Els membres son: 

Mari Pau Cornadó (presidenta), Jesus Mauri (vocal), Marisé Astudillo (vocal), 

Josep M. Canadell (vocal). Les actuacions que s’han fet des de la seva creació 

fins ara són: 

 

Obra: “Poema concret”  (donació) 

Autor: Guillem Viladot 

Ubicació: planta baixa- vestíbul principal de la FCE. 

Data: Febrer del 2009 

 

Obra: “Composició en fusta 205” (cessió) 

Autor: Teresa Vall-Palou 

Ubicació: planta baixa- pasadís deganat de la planta baixa  FCE. 

Data: febrer 2009 

 

Obra: “Sense títol” (cessió) 

Autor: Manel García Sarramona 

Ubicació: vestíbul de despatxos primera planta de la  FCE. 

Data: Juny del 2009: 
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Obra: “Mapes d’Europa” (donació) 

Autor: Albert Banyona 

Ubicació: passadís aules primera planta de la  FCE. 

Data: Juny 2009 

 

Obra: “Personatges mequinensans” (donació) 

Autor: Jesús Moncada 

Ubicació: Seminari 1.08 de la  FCE. 

Data: Juny 2009 

 

:Obra: “Vuit rostres i un paisatge” (donació) 

Autor: Jordi Jové (Desembre de 2009, realització de l’obra in situ per l’ autor) 

Ubicació: tercer pis 

Inauguració: 3 de març de 2010. 

 

Aquesta obra de Jordi Jové forma part d’un projecte més ampli que l’artista està 

fent en col·laboració amb altres artistes, es tracta de una col·lecció de vuit retrats 

fets amb carbó (alumnes de segon curs de les diplomatures a extingir) i un altre 

d’un paisatge lligat a la facultat (Sèquia de Torres) 

 

Entre les accions pendents de la Subcomissió de Fons d’Art trobem les de: 

 Proposta i aprovació, si s’escau, del reglament de funcionament 

de la subcomissió, així com les condicions d’adquisició d’obres 

d’art, cofinançament, etc. 

 Presentació a la comunitat universitària i aprovació, si s’escau, 

de l’adquisició d’una obra d’art del artista lleidatà Josep Ripoll. 
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3.2 ACCIONS PER I AMB L’ESTUDIANTAT 

 

Una de les característiques de la Universitat de Lleida és que es tracta d' una 

universitat petita que afavoreix el tracte amb l’estudiant. Hi ha varies accions 

destinades a generar espais d’opinió de l’estudiantat i que permeten un 

coneixement més profund del funcionament de la facultat: 

 

 Correu obert (projecte del Vicerectorat de Qualitat per 

l’Estudiantat de la UdL) 

 Delegat de curs i coordinador del programa formatiu. 

 Reunions de l’equip directiu amb el representant del Consell de 

l’Estudiantat a la facultat per tal de recollir les queixes dels 

estudiants, demandes, iniciatives, etc. 

 Pla d’Acció Tutorial 

 Reunions mensuals dels delegats de curs amb la secretària 

acadèmica de la facultat, Dra. Soldevila, per tal d’apropar-nos al 

desenvolupament dels diferents programes formatius i als 

problemes dels estudiants. 

  

El fet de disposar de tants espais de comunicació amb els estudiants ha permés 

treballar per la millora de la qualitat de la docència i paliar, sempre que es pugi, 

deficiències detectades en el funcionament de la Facultat. 

 

 

La política i filosofia de Deganat aposta per un tracte proper, una bona relació i 

una bona comunicació directa i eficaç amb l’estudiantat. De manera que entre les 

accions i projectes promoguts des de la Facultat trobem el Pla d’Acció Tutorial, 

estretament lligat amb l’EEES actualment; i altres accions realitzades per i de cara 

a l’estudiantat, ja que la FCE pretén facilitar la integració a la vida de la comunitat 
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universitària i el correcte desenvolupament en aquesta. Per tal de realitzar-ho té 

en compte les següents mesures i accions. 

 

 

Treball amb delegats/des i subdelegats/des 

 

Des de l’equip de Deganat es treballa amb els delegats/des i sotsdelegats/des a 

través de la vicedegana i secretària acadèmica, Anna Soldevila, que s’encarrega 

del contacte directe entre la veu dels estudiants i Deganat.  

 

Es programen unes 3 sessions per curs amb delegats/des i sotsdelegats/des i 

representants del Consell de l'Estudiantat per tal de fer arribar suggeriments de 

millora al llarg del curs referents a: planificació docent, horaris, infraestructures, 

professorat i altres dubtes, suggestions o inconvenients que puguin sorgir arran 

del desenvolupament de la vida a la Facultat. 

 

En el cas de l’alumnat de tercer, aquestes reunions han estat més nombroses ja 

que calia preparar i planificar l’acte de les Orles, per tant això exigia més reunions i 

un contacte més proper. 

 

 

Millora pàgina web 

 

La web de la Facultat és la porta virtual d’entrada al centre, és per això que l’equip 

de Deganat ha fet un esforç important per tal de convertir la pàgina en un referent 

imprescindible de la Facultat. Constantment hem treballat per millorar-la, no 

només des del punt de vista de l’accessibilitat i l'usabilitat (projecte dut a terme 

durant el 2008), sinó també com a reservori d’informació pels estudiants, 

professorat i personal d’administració i serveis. 
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S’ha creat un nou espai denominat “Recursos” pensat fonamentalment per 

estudiants, on es poden trobar des de guies per la correcta elaboració de treballs 

fins a enllaços d’interès, lleis, etc. També cal esmentar, entre les accions 

realitzades, que dins la pàgina web de la Facultat, s’ha incorporat un apartat de 

Recursos on els alumnes i  poden trobar entre d’altres guies per elaborar treballs i 

links a documents importants del Ministeri que resulten de gran ajuda i utilitat a 

l’hora de realitzar treballs, o sol·licitar beques o simplement consultar informació 

de caire pràctic. 

 

L’Intranet del professorat és l' altre gran projecte lligat a la pàgina web. Aquest 

espai que va sorgir ja fa més de 4 anys com a espai de comunicació interna del 

professorat i personal d' administració i serveis, però es durant aquests últims anys 

quant s’ha acabat de consolidar com un espai de consulta i reservori d’informació 

útil sobre al Facultat, tant pel professorat com pel PAS. Per exemple, a l’Intranet 

poden trobar: totes les actes i acords de les Juntes de Facultats, actes i acords de 

les diferents comissions permanents, comissions d’usuaris, etc., tots els 

programes formatius dels graus i màsters verificats definitivament, documents de 

treball de les comissions de pràctiques, etc.  

 

 

 La Panera – Sorigué.  

 

El projecte de la Panera amb la Fundació Sorigué, ha estat impulsat per un grup 

interdiciplinari de professors de la Facultat que integren l’art amb les seves pròpies 

matèries. Es tracta d’un projecte al que ha donat suport la Facultat i en el que 

confiem que continuï donant fruits. 

 

La primera acció fruit d’aquesta col·laboració: Panera-Sorigué-Universitat va ser la 

posada en escena de l’obra del artista Javier Peñafiel, el passat 1 de desembre de 
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2009. El propi artista va deixar la seva obra exposada al vestíbul del gimnàs de la 

Facultat, i va explicar i treballar amb els estudiants el significat d' aquesta. 
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3.3 ACCIONS PER I AMB PROFESSORS 

 

 

La benvinguda al professorat novell de la Facultat és una acció que volem 

destacar d’entre les accions realitzades pel professorat de la Facultat. El curs 

2007-2008 s’inicia aquest projecte que té com a objectiu afavorir l' acollida a la 

Facultat del professorat novell. Entenem per professorat novell tant el nou 

professorat contractat per la Universitat, com el professorat amb experiència que 

col·labora amb la Facultat per primera vegada. 

 

A la sessió d’acollida es va convidar a les dos directores de departament amb seu 

a la Facultat: PiP i DDEE. La sessió va permetre donar a conèixer el funcionament 

del centre, les necessitats del nou professorat, els requeriments de la Facultat 

sobre signatura d’actes, guies docents, importància de l’assistència a classe i la 

puntualitat, l’ utilització del Sakai, etc. Així com presentar a l’equip de direcció de la 

Facultat i als coordinadors de les titulacions. La sessió de presentació ens va 

permetre conèixer als benvinguts i identificar les queixes d’ells sobre el mal 

funcionament de determinats serveis o problemes pendents de resoldre. 

 

El curs 2008-2009, es va realitzar la segona jornada d’acollida al professorat 

novell. L’experiència es dugué a terme per tal de donar la benvinguda al nou 

professorat . La iniciativa va ser valorada  molt positivament. 

 

- S’informa de les característiques del centre 

- Es recorda importància de l’assistència a classe i la puntualitat 

- Es fa referència als programes d’assignatures i a Sakai – la plataforma 

virtual emprada per la FCE-.  

- Es dóna d’alta als professors 

- I se’ls entrega el carnet de la biblioteca. 
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3.4 Altres 

 

Accions i Projectes 

Durant aquest període de Deganat la facultat ha pogut participar en dos projectes 

educatius molt importants: 

 

 Projecte de Treball en Xarxa de la Fundació Jaume Bofill (2007-

2009) 

 Projecte internacional TEDS-Mathematics (2008). 

 

La Facultat, a més de la seva internacionalització aposta per l’obertura –dins i fora 

de la Universitat -, de manera que participa en diversos projectes que pretenen 

l’enriquiment d’aquesta. Així doncs, la Facultat ha participat en dos projectes a 

ressaltar: 

 

D’altra banda, el Projecte TRAMA de la Fundació Jaume Bofill, és un projecte de 

recerca basat en el treball en xarxa que té com objectiu  incidir sobre la formació 

inicial dels futurs mestres i professionals de l’educació. Es tracta d’un projecte 

finançat per la Fundació Jaume Bofill i de dos anys de durada (2007-2009). El 

projecte s’inicià l’any 2007 i finalitzà l’any 2009- 

 

El següent projecte té com a màxima premissa dur a terme accions per garantir la 

formació inicial dels professionals de l’educació per al treball en xarxa. Entre uns 

cent i cent-cinquanta professors participen en aquest projecte d’innovació docent, 

concretament en un projecte en xarxa en el que la presidència de la xarxa és 

compartida per les diferents universitats a partir d’uns períodes de temps. 
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S’inicia i finalitza amb un congrés que té lloc del 12 al 14 de febrer a la Facultat de 

Ciències de l’Educació de Blanquerna, Barcelona, on es fa entrega d’un cd de 

síntesis.  

 

D’una banda, El projecte TEDS-M (Teacher Education Study in Mathematics) de la 

IEA (Associació Internacional per l’Avaluació del Rendiment Educatiu) és un estudi 

comparatiu internacional sobra la formació inicial del professorat de matemàtiques 

d’Educació Primària i Secundària obligatòria. Dins del marc d’aquest estudi 

internacional, sorgeixen diferències que encara no s’han explicat. L’objectiu 

d’aquest projecte és analitzar com és la formació inicial dels futurs mestres i 

professores  professorat de de matemàtiques a Espanya dins d’una base empírica 

sòlida, comparar-la amb altres països i establir possibles línies d’acció per tal de 

millorar aquesta formació inicial.  

 

La degana de la Facultat ha estat nomenada pel rector com a coordinadora local 

del projecte. La Facultat dins d’aquest projecte ha tingut el paper de coordinador 

local. El projecte es va dur a terme durant el any 2008, s’espera que durant el any 

2010 se publiquen els resultats de l’estudi. 

 

Entre les accions realitzades: 

- Es fa una demanda a l’AQU per demanar a partir de la convocatòria del 

2010 un dels aspectes prioritaris dels MQD sigui el treball en xarxa. 

- Crear un espai web/virtual, blog.. etc com a suport, d’ús públic per compartir 

materials. 

- Compartir, reconstruir i difondre el manifest a diferents nivells. 

- Realització d’un seminari intensiu obert a tothom entorn les competències 

de treball en xarxa.  

- Incorporar les competències per al treball en xarxa als Nous Plans d’Estudi. 

I fer arribar una carta als degans de les facultats. 
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- Reunió amb el comissionat d’universitats (Sr. Joan Majó) per demanar una 

línia de recursos per fomentar la formació per al treball en xarxa.  

 

 

Premis 
 

Com a Facultat d’Educació hem participat en l’anomenat Premi Escola Normal de 

la Generalitat de Catalunya. Aquest premi és una iniciativa posada en marxa l’any 

2008, en el si de la Conferència de Degans d’Educació de Catalunya. Aquest 

premi s’ha dut a terme per l’impuls de l’Associació d’Amics de l’Escola Normal de 

la Generalitat i són les Facultats d’Educació i de Formació del Professorat les que 

cada any, per rotació, s’encarregan de la seua organització. L’organització de les 

Facultats d’Educació i de Formació del Professorat de les universitats catalanes, 

Així mateix col·labora el Departament d’Educació, el Comissionat per a 

Universitats i Recerca del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.  

 

El guardó pretén afavorir els educadors que fomenten els valors democràtics, la 

catalanitat i la renovació pedagògica, i d’altres principis que van inspirar l’Escola 

Normal i la seva tasca educativa durant la Segona República. 

 

I Premi Escola Normal ( novembre 2008): 

Universitat organitzadora: Facultat de Formació del Professorat de la UB. 

Guanyador/a: En la primera edició del concurs el primer premi el guanya el treball 

titulat : “La poesia contemporània. Una eina per canviar actituds en els futurs 

mestres i per millorar la llengua”.  

 

II Premi Escola Normal (novembre 2009): 

Universitat organitzadora: Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB. 

Guanyador/a: “La formació en educació, un acte conjunt. Estratègies de pràctica 

reflexiva en la formació inicial de mestres d’educació infantil” de Begoña Piqué 
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La segona edició del Premi Escola Normal de la Generalitat el rep, professora de 

la Universitat de Barcelona per un treball sobre educació infantil el dia 19 de 

novembre de 2009. 
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4. FINANÇAMENT FCE  
   
  
Un aspecte molt important per la Universitat i que afecta directament a tots els 

centres, i per tant a la Facultat, és el dels recursos econòmics i com el propi centre 

pot gestionar el seu pressupost per tal d’orientar les accions als objectius definits 

pel pla estratègic de la Facultat (Pla Estratègic 2003-2007) i a la realització 

d’accions concretes sempre que siguin per donar compliment a la funció formativa 

que és pròpia de la facultat.  

  

En aquest sentit, l’ any 2008 es va iniciar una forma nova de finançament a tot el 

sistema universitari català, que s’ ha vist reflectit directament a la Facultat de 

ciències de la educació. El anomenat, Finançament Variable per objectius de les 

universitats públiques catalanes (2008-2010), es un model de finançament que 

pretén: 

 “La millora addicional del finançament de cada universitat estarà vinculada a 

l’assoliment d’objectius estratègics relacionats amb la millora de la missió docent, 

de recerca i de transferència, de les seves relacions amb la societat i el territori i 

de la seva gestió, amb l’objectiu d’incrementar l’eficàcia i l’eficiència del conjunt del 

sistema públic d’universitats”. 

Acord de govern de millora del finançament a les universitats públiques. Octubre 

de 2006. 

   

El model s’adequa a les particularitats de cadascun dels àmbits d’actuació, així: 

 

1. Per la docència, incideix en la millora de l’eficàcia i l’eficiència a partir de la 

situació de partida de cada universitat.  
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3. Per a la gestió, estableix les condicions mínimes i òptimes per tal 

d’aconseguir avenços significatius en gestió econòmica i financera i per 

millorar la transparència i el rendiment de comptes de les universitats.  

   

 En els àmbits de docència i gestió es determina un màxim assolible per cada 

universitat. Anualment a través d’uns indicadors es determina la quantitat 

aconseguida per cada universitat. En l’àmbit de docència és quasi segur que les 

universitats no aconseguiran el màxim assolible. En l’àmbit de recerca és un 

model totalment competitiu, fet que implicarà que tot l’import disponible (45%) es 

distribuirà entre les universitats. 

 

La proposta que fa la Universitat de Lleida de model de distribució del pressupost 

als set centres que la composen té lloc atenent a tres grans blocs: 

 

- Indicadors de dimensió (55%) 

- Indicadors associats a objectius de docència (35%) 

- Finançament de programes (10%) 

 

L’ interés d’aquest apartat de la memòria és justament en l’apartat del finançament 

de programes, per ser aquest programa el que durant aquest tres anys ens ha 

permet fer accions estratègiques a la facultat. 

 

El procés de planificació estratègica dels centres, liderat i finançat pel Consell 

Social ha estat l’instrument dels centres per a planificar el desenvolupament de la 

seva activitat, amb l’objectiu de millorar la seva adaptació a un entorn cada cop 

més variable i complir amb la seva missió. 

 

El disseny de Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat dels centres en el 

marc del programa AUDIT planteja com un requisit d’entrada que els centres 

defineixin anualment els objectius de qualitat i millora en els resultats de la gestió 
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dels seus programes formatius. Aquests sistemes interns són el marc de 

referència al voltant del qual s’articularan les properes acreditacions dels nous 

graus adaptats a l’EEES. 

 

 

El contracte programa entre la Generalitat i la Universitat de Lleida s’ha 

consolidat com una part essencial del finançament estratègic que rep anualment la 

universitat. Els objectius determinats en l’actual contracte programa han estat 

prioritzats pel seu valor indiscutible en un context de millora de la universitat i el 

seu compliment comprometen l’activitat de la universitat en el seu conjunt. 

 

Aquest contracte programa ho trasllada la Universitat a cada centre i es axó que 

es fixen les bases per acordar amb els centres la realització d’accions orientades a 

la millora de la planificació de les seves activitats, l’increment de l’eficiència i 

l’eficàcia en l’ús dels recursos i la millora dels resultats. Lo que es concreta en uns 

acords signats anualment amb cada centre per a decidir el suport a la realització i 

seguiment d’un conjunt d’accions de millora. 

 

Si bé és cert que com tal el contracte-programa es va a iniciar al 2008, anys 

enrere ja es definien accions de millora, anomenat “finançament estrategic” a les 

que es comprometia el centre per tal de millorar uns indicadors fitxats pel 

vicerectorat de qualitat i planificació, i concretats en accions específiques 

propostes per cada centre. 

 

En el marc d’aquesta planificació estratègica, durant el 2006 i 2007 la Facultat va 

acordar les següents accions de millora: 

 

 PLA MILLORA 2006 (a realitzar durant el 2007) (accions procedents informe CAE 

2007 i propostes ratificats per la Comissió Permanent ). 
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1. Incorporació de canvis en la metodologia de la docència universitària per 

apropar-la al paradigma propugnat per l’Espai Europeu d’Educació Superior 

(EEES).  

   

- Incentivar la coordinació de les diferents diplomatures unificar el format dels 

programes d’assignatures, coordinar els criteris d’avaluació de les 

assignatures de cada curs, fixar indicadors de qualitat pels treballs i 

produccions dels estudiants i millorar el funcionament, seguiment i 

avaluació del Pràcticum, etc.). – vegeu actes de les reunions de coordinació 

a Intranet-.  

2. Seminaris teòrico-pràctics amb professionals externs de l’àmbit social i 

educatiu i vinculat a més d’una assignatura de la diplomatura (es fan dues 

convocatòries anuals). 

 

- Curs de gestió i tècniques de coordinació pel equip de direcció i els 

coordinadors de titulació. 

- Curs adreçat al PAS sobre l’EEES en general i les particularitats de la seva 

aplicació a la Facultat de Ciències de l’Educació..  

   

3. Jornada d’ Orientació Professional (2006-07 i 2007-2008, 2008-2009, 2009-

2010 –pendent-) pels  futurs titulats de Psicopedadía, Mestre, Treballadors Socials 

i Educadors Socials (es fan amb el format de taula rodona per cada àmbit 

d’actuació i amb la presencia de professionals externs estudiants recent titulats, 

representants de les institucions més representatives dels diferents àmbits 

laborals) 

   

4. Afavorir la internacionalització de la FCE  

- Augmentar el nombre d’estudiants ERASMUS. 

- Establiment de nous convenis amb universitats estrangeres. 
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- Donar vida a nous convenis o a convenis ja existents (visita institucional 

Lulea i visita a dos col.legis de Educació Primària)  

   

5. Modernitzar i mantenir la WEB de la FCE:  

- Versions de la web a l’anglès i francès. 

- Projecte d’accesibilitat i usabilitat de la web 

   

PLA MILLORA 2007 (a realitzar durant el 2008) (accions procedents informe CAE 

2007 i propostes ratificats per la Comissió Permanent) 

   

- La web com a eina de gestió i suport al PDI, PAS i estudiantat: 

o Millora accesibilitat i usabilitat de la web. 

o Espai Intranet pel PDI i PAS 

o Espai de Recurs per l’estudiantat. 

  

-  Accions lligades a l’adaptació a l’EEES i convergència europea: 

 Programa de coordinadors de titulacions.  

 Continuar amb els seminaris teòrics-pràctics per tal de 

vincular les assignatures a l’àmbit professional.  

 Sessió informativa per l’estudiantat sobre l’EEES. 

- Sessió informativa sobre el nou edifici de la Facultat. 

 Beques de suport a la Facultat per ajudar a l’adaptació de les 

guies docents al model de convergència i crèdits europeus. 

  

3 . Internacionalització de la FCE: -vegeu apartat de mobilitat-  

 Promocionar la FCE i augmentar el nombre d’estudiants 

ERASMUS. 

- Ajuts específics de la Facultat per a estudiants ERASMUS de la FCE (200 

euros).  

 Promoure convenis amb altres països i fer-los realitat.  
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 Conèixer diferents realitats socials, escolars, etc .a l’estranger, 

buscant el co-finançament d’altres institucions.  

 Visita de professors estrangers, tant per parlar de EEES com 

per aprofitar la seua experiència en seminaris per tal d’orientar 

el nou disseny dels programes formatius de la Facultat.  

4. Difusió de la FCE al territori: díptics, CD Informatiu, actes d’ inauguració de la 

FCE, etc.  

   

  

Els anys 2008 (amb execució 2009) i 2009 (amb execució durant 2010) es 

vinculen directament al contracte programa, abans esmentat, i signat amb la 

Universitat. 

 

CONTRACTE-PROGRAMA 2008:   

 

Algunes accions realitzades, a part de les ja consolidades durant els anys 

anteriors són: 

 

- Equipament Aula Fonètica (3.08 FCE: Ordinadors, software multimèdia, 

àudio, micròfons, etc.) 

 

- Becaris de suport a l’EEES (actualització guies docents, webs graus, taula 

de planificació docent, etc.) 

 

- Contractació personal suport Pràcticum FCE. 

 

- Millores i implementació software gestió de pràctiques de la FCE. 

 

- Jornades de Formació de tutors de pràctiques. 
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- Jornades d’orientació professional. 

 

- Taula rodona mobilitat per PDI i PAS. 

 

- Tríptic de difusió de la FCE i els seus estudis en quatre llengües 

 

- Modernització i actualització aula d’audiovisuals. 

 

- Adquisició pissarra digital (aula 1.09) 

 

- Renovació equips informàtics de les aules de docència, renovació de 

canons, i adquisició de pantalles, si s’escau. 

 

- Equipament Sala Maria Rúbies de la Facultat (equip audio, micròfons, 

pantalles de sobretaula escamotejables i canó)  

   

   

 CONTRACTE-PROGRAMA 2009 (executar durant 2010):   

 

 Projecte de Coordinació de les Graus de l’EEES. 
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5.- SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE QUALITAT DE LA FCE – AUDIT 

 

D'acord amb el compromís de transparència que s'exigeix a les institucions 

universitàries en el marc de l'EEES —Estàndards i directrius per a l'assegurament 

de la qualitat de l'ENQA—, i segons el plantejament sobre el procediment de 

disseny i implementació dels títols universitaris que estableix el Real Decreto 

1993/2007, “por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales”, les universitats han de garantir, fent ús de la confiança que 

la societat els atorga en la seva gestió autònoma, que les seves actuacions 

asseguren l'assoliment dels objectius associats a la formació que imparteixen. Per 

aconseguir aquest repte, les universitats han de disposar de polítiques i sistemes 

de garantia interna de la qualitat (SGIQ) formalment establertes i públicament 

disponibles. 

 

ANECA, ACSUG i AQU Catalunya despleguen de forma conjunta el programa 

AUDIT, amb l'objectiu d'orientar el disseny dels SGIQ de la formació universitària 

dels centres universitaris, integrant totes les activitats que fins ara s'han anat 

desenvolupant relacionades amb l'assegurament de la qualitat dels 

ensenyaments. 

 

El programa AUDIT presenta tres fases: 

 

1. Orientació del disseny dels SGIQ  

2. Avaluació dels SGIQ   

3. Implementacíó dels SGIQ (per part dels centres universitaris) i posterior 

certificació d'AQU Catalunya  

 

La Universitat en aquest moment es troba a la fase 3 del programa, implementant 

lo que haurà de ser el futur SGIQ de cada centre. Durant el mesos de desembre 

2009 fins febrer de 2010, la facultat juntament a la Oficina de Qualitat hem 
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implementat aquest sistema que ha de servir per verificar i assegurar la qualitat 

dels programes formatius de la facultat així com la gestió del recursos i els 

compliments dels objectius de la FCE. 

 

El SIGQ-FCE consta de tres parts: 

 

a. Estructura Sobre l’organització, principis i adscripció a la política de qualitat 

de la UdL 

b. Estructura, funcions i òrgans de govern de la facultat i equip directiu. 

c. Estructura organitzativa pel desenvolupament del SIGQ a la FCE 

d. Procediments generals de la UdL que assumeix com a propis la FCE. 

e. Procediments específics de la FCE: 

- Acollir i orientar a l’estudiantat. 

- Planificar i desenvolupar metodologies d’ensenyament. 

- Gestionar les Pràctiques externes. 

- Gestionar els recursos materials. 

 

Tot el SGIQ clarifica les funcions dels diferents òrgans de govern de la Universitat i 

de la Facultat, així com explica tot el procediment específic per la realització de 

cadascú dels procediments que depenen de la facultat i els gestiona segons les 

seues particularitats. 

 

El SGIQ a partir d’aquest moment es fa públic per sotmetre’ls a la consideració de 

tots els membres de la Facultat, amb la posterior aprovació de la Junta de Facultat 

i del Consell de Govern. És desitjable que tots el membres de la Facultat: 

professorat, personal d’administració i serveis i estudiantat, es facin seu el SIGQ 

per tal d’exigir el desenvolupament, utilitzar-lo com a eina per la millora de la 

qualitat formativa i de gestió. 
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6.- VALORACIONS I CONCLUSIONS  

   

   

 L’elaboració d’una memòria acadèmica que recull tres anys de gestió en la 

direcció d’un centre com és la Facultat de Ciències de l’Educació ha estat un repte 

però també una obligació.  

 

Es tracta d’ un repte perquè han estat tres anys de molta activitat, de molts canvis i 

moltes adaptacions a models de treball diferents als que estàvem acostumats.  

 

Com s’ha dit reiteradament fets com el trasllat a un nou edifici, l’ adaptació als 

paràmetres de la convergència europea a nivell d’educació superior, etc. han estat 

processos d’elevada complexitat que sobrepassaven les limitacions de temps d’un 

mandat. El compromís assumit públicament per aquest equip directiu era de dur a 

terme en tres anys per tal de no endarrerir més un procés ja endarrerit de forma 

natural per decisions polítiques de més nivell. 

 

L’obligació no es més que una conseqüència natural de com entenem la gestió: 

rebre comptes a la comunitat universitària que ha dipositat en l’equip de direcció 

del centre la seva confiança i rebre comptes a la societat de que ens fixen uns 

objectius a curt, mig i llarg termini que s’han de anar desenvolupant. 

   

 L’ elaboració d’aquest document ha suposat un exercici de memòria, d’ unir totes 

les peces d’ un gran trencaclosques donant-los-hi sentit dins del projecte general 

de la Facultat, i fer l’esforç de transmetre a tots els membres de la Facultat totes 

les accions realitzades de forma contextualitzada i amb la seva raó de ser. 

Mostrant la importància que segons quines accions eren fonamentals pel 
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desenvolupament d’un projecte, altres ho eren més des del punt de vista polític, 

altres imprescindibles per millorar globalment la Facultat, etc.  

 

En tot moment hem apostat per: 

 

 El rigor en les decisions, respectant les decisions preses per 

diferents comissions i/juntes. 

 La transparència, fent públiques totes les actes, acords, etc. 

 La honestedat, buscant sempre el millor pel centre, d’acord al 

model de facultat i universitat que tenim. 

 

 

La planificació de la docència realitzada sota el paradigma de l’EEES haurà 

sorprès a alguns que podien esperar una major transformació dels programes 

docents amb aquesta potent motivació. En el context del país, i també en el de 

molts equips docents de la pròpia Facultat, els canvis aportats suposen ja una 

dificultat d’adaptació que ha fet desaconsellable promoure una reforma més 

ambiciosa. Creiem però que les reformes curriculars introduïdes en la nova 

planificació suposen l’obertura d’un camí de renovació curricular que cada equip 

docent podrà recórrer en la mesura de les seves capacitats i ambicions, i que 

encamina la FCE cap una docència integrada en la societat del segle XXI. 

 

L’estil executiu de la gestió realitzada pot haver estat interpretat com un cert aire 

despòtic en una institució que prima tant el debat i l’acord que sovint es veu abocat 

a la inacció per la manca de tal acord, o en la que també, sovint, el pudor a 

l’exercici de l’autoritat porta a cedir davant d’actituds intransigents per part 

d’alguns. Hem treballat amb la convicció que la responsabilitat d’un equip de 

direcció està en dur a terme totes aquelles decisions adoptades pels òrgans de 

representació amb la responsabilitat d’adoptar-les, òrgans als que hem sotmès 

sempre totes aquelles decisions que ho requerien, i en els que tots hem tingut 
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l’oportunitat d’expressar-nos lliurement. Lamentem si en algun cas, aquesta 

intransigència en el compliment de les decisions dels òrgans responsables ha 

estat interpretat com una conseqüència de l’actuació en base a interessos o 

prejudicis personals. En més d’una ocasió, aquesta intransigència ha suposat 

precisament renunciar a defensar les pròpies opinions o interessos. 

 

Durant aquests anys de mandat molts professors i PAS del centre han col·laborat 

amb l’equip de direcció, participant en activitats de gestió, o participant activament 

en la vida del centre. Tot sovint hem rebut comentaris i peticions relatives a 

actuacions de l’equip que no sempre han estat en la línia de les nostres 

conviccions. Sempre ho hem rebut com una aportació amb ànim de millorar la 

institució, encara que sempre ha estat la coherència del projecte la guia de la 

nostra actuació. A tots ells volem dedicar-los el nostre més sincer agraïment. 

 

Esperem que aquesta memòria, a més de permetre la rememoració d’una etapa 

intensa de la història de la FCE de Lleida, ajudarà a posar de manifest les bases 

d’un model de gestió que s’ha traduït en les actuacions realitzades durant els tres 

anys. També volem que ajudi a entendre les motivacions que han portat aquest 

equip a actuar en una direcció determinada, desviada o no, però sempre coherent. 

I també a valorar els objectius, condicionants i resultats d’una sèrie de línies 

d’actuació que han permés l’adaptació a l’espai europeu, el trasllat i integració en 

el nou campus i el manteniment d’una vida de campus activa i enriquidora per a 

tots. I les línies de projecció d’aquestes actuacions en el futur de la FCE. 

 

     

   
   
   


