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TREBALLAR PER LA FACULTAT, TREBALLAR AMB LA FACULTAT

Setembre de 2009

TREBALLAR PER LA FACULTAT

Treballar per la Facultat. Aquest és el primer objectiu que uneix les

persones que presentem la candidatura a equip deganal de la Facultat

de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. Som el Ferran Cortès,

l’Anna Escofet, la Montse Freixa i el Miquel Gómez.

Som molt conscients del que significa aquesta candidatura. Som un

equip jove i amb experiència universitària. Compromesos amb la

docència, implicats en la recerca, vinculats a la gestió. Coneixem la

nostra responsabilitat, manifestem el nostre compromís institucional i

volem continuar treballant per la Facultat.

Ens esperona el moment que viu la nostra universitat. Aquests són

moments de crisi i creiem que hem de saber aprofitar-los i treballar pel

canvi, amb responsabilitat social.

Volem fer de la nostra organització una organització intel·ligent, una

organització compromesa amb la millora de l’educació per la

transformació social.

Volem impulsar la construcció d’una Facultat amb projecte propi, que

vagi més enllà de les directrius del rectorat, perquè estem convençuts

que des de la sensibilitat pedagògica i la sensibilitat social podem

aportar moltes coses per a la millora de la universitat.

Per fer avançar aquest projecte de Facultat volem desenvolupar i

enfortir noves línies d’acció: impulsar la docència de qualitat, implicar

l’estudiantat en la vida quotidiana universitària, créixer en els input i els
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output de recerca, obrir un espai de reflexió a l’entorn de la identitat de

la Facultat i el seu paper a la societat, integrar i visibilitzar els diversos

ensenyaments i les sensibilitats plurals que conformen la Facultat,

millorar la comunicació interna de tots els membres de la nostra

comunitat i augmentar la nostra projecció social.

Volem que totes i tots sentim que som Facultat.

TREBALLAR AMB LA FACULTAT

Però sabem que no podem fer-ho sols, volem que el nostre sigui un

lideratge compartit.

Apostem per un model de gestió relacional que aprofiti al màxim la

riquesa, la pluralitat i la creativitat dels recursos humans de la

Facultat.

Necessitem la col·laboració i la complicitat de totes les persones que

formem la Facultat: professorat, estudiantat i membres del PAS.

Volem estar al costat de totes i tots vosaltres i no només al davant.

Aquest és el nostre segon objectiu: establir dinàmiques de

comunicació i de treball per tal que puguem crear espais de diàleg i

generar projectes de treball en equip en tot allò que considerem

estratègic per a enfortir-nos com a Facultat.
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ÀMBITS D’ACTUACIÓ I RESPONSABILITAT

ÀREA DE RECERCA

OBJECTIUS

La força en l’àmbit de la recerca a la nostra facultat és molt notòria. El

nostre professorat forma part de diferents grups de recerca reconeguts

per la Generalitat de Catalunya, participa en projectes competitius –tant

a nivell català com espanyol i europeu– i fomenta programes de

transferència del coneixement.

De tota manera, una anàlisi de les dades de la producció científica de la

Facultat dels darrers anys, ens mostra que mentre que els input de

recerca (nombre de projectes liderats i participats per professorat, grups

de recerca,...) han augmentat, no ha passat el mateix amb els output.

Així per exemple, el nombre d’articles en revistes indexades ha

experimentat un cert decreixement.

Per tot plegat, el nostre objectiu fonamental en aquest àmbit és el

disseny d’estratègies de recolzament a la producció científica de la

Facultat.

Alhora, ens sembla clau que la recerca que es faci a la nostra Facultat

tingui projecció social. Per aconseguir-ho, la nostra recerca ha d’estar

vinculada a la realitat, ha de ser socialment significativa, ha de

comptar amb la col·laboració i la complicitat del món professional i de

la societat civil.
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ACCIONS

1. Detecció i anàlisi de necessitats dels grups de recerca i del personal

investigador; implementació de les accions estratègiques acordades.

2. Cerca d’espais i disseny de recursos informàtics per als grups de

recerca i el personal investigador.

3. Convocatòria anual d’ajuts per als grups de recerca i els

investigadors a través de l’ARCE.

4. Realització d’accions de suport per a la publicació en revistes

indexades, en clau de suport tècnic i econòmic.

5. Seguiment acurat del contracte-programa de recerca, per tal que

quantifiqui adequadament la realitat investigadora de la facultat.

6. Reflexió i disseny d’estratègies d’influència per a l’elaboració de nous

criteris de reconeixement i d’avaluació dels mèrits de recerca a la nostra

àrea.

ÀREA ACADÈMICO–DOCENT

OBJECTIUS

Els canvis que ha impulsat l’actual reforma universitària demanen una

reflexió en profunditat de les implicacions de la mateixa a la nostra

Facultat. Així, i en primer lloc, manifestem la nostra disposició a

dialogar i debatre amb l’objectiu de construir espais, temps i

condicions –amb totes les parts implicades– perquè la reforma pugui

ser alguna cosa més que una declaració d’intencions. Per això ens

comprometem a fer un seguiment acurat tant dels processos d’extinció

de diplomatures i llicenciatura com de la implantació dels graus.
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En segon lloc, volem mantenir i augmentar la qualitat de l’oferta

acadèmica de la Facultat, tant en relació als graus, com al doctorat, als

màsters i als postgraus.

En tercer lloc, volem augmentar la satisfacció de l’estudiantat en

relació als seus estudis, a la mobilitat estatal i internacional i a la

participació en la vida universitària. També remarquem la necessitat

de vetllar per la millor inserció professional en acabar els estudis a la

Facultat.

Pel que fa a l’estudiantat de doctorat, hem de tenir present que la nova

oferta formativa i la nova normativa delimita de manera necessària

l’establiment de noves relacions amb els i les estudiants que volen

obtenir el grau de doctor entre nosaltres. Considerem que cal crear les

condicions idònies per a la comunicació i el treball amb aquest

col·lectiu.

No podem deixar de banda que els objectius anteriors no es poden

aconseguir sense un programa de suport a la innovació docent, al

treball en equips docents i a la formació continuada responent a les

necessitats del professorat. Un programa que reconegui, visibilitzi i

sigui respectuós amb la pluralitat de sensibilitats i estils docents del

professorat de la Facultat. Una pluralitat que és, a més, un factor de

creativitat i riquesa institucional.

Per acabar, no podem oblidar que el creixement que ha sofert la

Facultat en els darrers anys i l’increment que representen els nous

graus fan del tot necessari aconseguir nous espais docents, així com

l’adequació i millora dels espais i les infraestructures existents a les

noves necessitats que planteja l’Espai Europeu d’Educació Superior

(espais per a treball en grup, espais per a treball autònom,...). En

aquest sentit, som plenament conscients que qualsevol procés

d'innovació o reforma educativa, com és el cas de la implementació

actual de l'EEES, no pot basar-se únicament en declaracions i
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reglamentacions institucionals, sinó que les condicions materials de

treball i la complicitat dels actors implicats són elements estratègics

clau per al seu èxit.

ACCIONS

1. Creació i posada en funcionament de comissions de seguiment de

cada un dels graus, per tal de vetllar per la seva qualitat.

2. Consolidació i disseny d’estratègies de seguiment dels màsters i del

doctorat.

3. Suport als postgraus de la Facultat.

4. Establiment d'estratègies de relació i coordinació amb els i les Caps

d'estudi i els Coordinadors i les Coordinadores de màster.

5. Impuls de l’ Oficina de Relacions Internacionals.

• Reconeixement de la figura del/de la professor/a responsable de

l’Oficina com a professor/a Adjunt a l’equip deganal.

• Disseny d’estratègies per augmentar el nombre d’estudiants i de

professorat de mobilitat.

• Anàlisi i millora de la projecció internacional de la Facultat

• Elaboració de projectes d’internacionalització diferenciats per

graus i departaments, reconeixent les tradicions de cada un dels

àmbits esmentats.

6. Potenciació, consolidació i millora del Pràcticum.

• Dotació i consolidació de l’Oficina de Pràcticum.

• Disseny de les línies marc del Pràcticum de Facultat, remarcant

la singularitat de cada ensenyament i alhora cercant un treball

coordinat i integrat, incloent totes les persones implicades en el

procés.
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7. Promoció i suport de les experiències d’aprenentatge i servei.

8. Potenciació de noves relacions entre els àmbits de recerca i docència,

per tal d'involucrar l'estudiantat en els processos col·lectius de creació

de coneixement i potenciar la construcció activa dels aprenentatges.

9. Definició i concreció d’un Pla d’Acció Tutorial, tant per als Graus com

per als Màsters.

10. Potenciació de la relació amb el CRAI Mundet.

11. Elaboració d’un programa de suport i promoció de la innovació

docent, el treball en equips docents i la formació continuada responent

a les necessitats docents.

12. Impuls i consolidació de l’Escola d’Estiu de Doctorat.

13. Creació, manteniment i dinamització d’un espai virtual de

comunicació i d’espais de treball per als estudiants de doctorat.

14. Creació de nous espais docents i adequació i millora dels espais i les

infraestructures existents a les noves necessitats que planteja l’Espai

Europeu d’Educació Superior.

ÀREA DE PROFESSORAT

OBJECTIUS

L’eix fonamental d’aquest àmbit és la configuració d’una plantilla de

professorat  que visibilitzi la força en recerca, que respongui

adequadament a les necessitats acadèmiques de la Facultat, tant a

nivell de graus com de màsters i que remarqui alhora el

desenvolupament de la carrera professional individual.
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En segon lloc, constatem que l’actual plantilla de professorat de la

Facultat està marcada per dues puntes d’edat diferenciades. Per la

banda superior hi ha un ampli nombre de professors i professores que

es poden acollir a les prejubilacions; per la banda inferior tenim

professorat jove/novell en procés d’acreditació. Ens sembla clau

reflexionar sobre aquesta situació i plantejar-la en clau de relleu

generacional.

ACCIONS

1. Elaboració d’un pla estratègic de Facultat en relació al professorat.

• Anàlisi en profunditat de les necessitats docents de cada

departament en relació als màsters, la implantació dels

nous graus i l’extinció de les diplomatures i

llicenciatures.

• Cerca de possibilitats de col·laboració en els àmbits de la

docència i la recerca per al professorat prejubilat, en la

mesura dels seus propis interessos i possibilitats, tot

reconeixent la seva experiència i coneixement, i les

possibilitats de mentorització del professorat jove/novell.

• Estudi per al reconeixement dels diferents perfils de

professorat definits pel Pla de Dedicació del Professorat.

• Reconeixement de la potencialitat de lideratge en els

àmbits de la recerca i la docència del professorat estable.

• Posada en valor de la tasca acadèmica del professorat

associat a través d'accions de suport i reconeixement.

• Creació d’una oficina de suport tècnic per als processos

d’acreditació del professorat, per tal d’acompanyar-lo,

aconsellar-lo í configurar bones carreres professionals.

• Posada en funcionament d’un programa d’acollida per al

professorat de nova incorporació.
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2. Col·laboració i treball amb l’Institut de Ciències de l’Educació per al

disseny i la implementació d’un programa de formació que respongui

a les necessitats formatives del nostre professorat.

ÀREA DE PARTICIPACIÓ I RELACIONS AMB LA COMUNITAT

OBJECTIUS

Res del que plantegem no es pot aconseguir sense la complicitat i el

diàleg amb la comunitat. En aquest sentit, els objectius d’aquest àmbit

són dos: impulsar la participació de la comunitat universitària i

millorar la projecció social de la Facultat.

Considerem que això passa necessàriament, i en primer lloc, per una

reflexió sobre la identitat de la Facultat. La incorporació del col·lectiu

de Treball Social, l’aparició de grups d’opinió i reflexió crítics amb la

reforma universitària plantejada en el marc de l’EEES, la relació amb la

Facultat de Formació del Professorat,... tot plegat ens planteja nous

reptes als quals hem de donar resposta de manera col·lectiva. De ben

segur que aquest procés ens ha de permetre repensar la nostra identitat

col·lectiva.

En segon lloc, la relació amb l’estudiantat ha de vertebrar la vida

universitària al nostre campus. Cal treballar per aconseguir que els i les

estudiants puguin plantejar els seus dubtes i neguits i perquè se sentin

membres actius de la comunitat universitària. Per això cal treballar per

implicar-los en un nou projecte de Facultat que incorpori la seva

sensibilitat i els seus interessos, per tal que puguin convertir-se en

actors protagonistes d'un procés de dinamització cultural al campus.

Entenem que el projecte educatiu transformador que volem construir

també s'ha de desenvolupar fora de les aules, en els espais de

convivència del campus, aprofitant el seu magnífic espai natural i altres
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espais amb grans possibilitats que avui no s'utilitzen, massa, com ara el

Teatre.

També és del tot necessària la cerca i el manteniment dels millors

canals de comunicació i foment de la participació amb professorat i

membres del PAS.

Òbviament, no podem oblidar-nos de la importància d’enfortir els llaços

en el Campus Mundet, tant amb les facultats de Formació del

Professorat i Psicologia, com amb l’Institut de Ciències de l’Educació i la

Diputació de Barcelona. La unió com a campus ens dona la força

necessària en les relacions amb les administracions per continuar

treballant en la millora dels espais i les relacions.

Quant a les relacions amb la comunitat extrauniversitària, volem

augmentar la projecció social de la Facultat, incrementar els lligams

amb la societat i potenciar interrelacions de caire cultural, acadèmic

i global.

La Facultat ja compta a l’actualitat amb un Consell Assessor, format

per experts acadèmics i responsables de les diferents administracions.

Ens sembla cabdal el manteniment d’aquest Consell, que participa dels

processos d’avaluació externa de la nostra activitat acadèmica i ha de

permetre fer el seguiment de la inserció professional dels nostres

egressats.

Fer visible la facultat a la societat passa també per organitzar de

manera rigorosa els rituals d’inici de curs i de finalització d’estudis.

Ens proposem que aquests actes responguin a la societat dels nostres

dies, alhora que omplin d’il·lusió i orgull a tots els membres de la

Facultat.
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ACCIONS

En relació a la comunitat universitària

1. Inici d’un procés de reflexió sobre la identitat de la Facultat, que ens

permeti créixer com a comunitat i permeti la creació d’una nova

identitat col·lectiva.

2. Posada en funcionament d’un procés de reflexió compartida que

dissenyi les línies d’actuació estratègica en relació a la participació i la

dinamització cultural de la comunitat.

3. Disseny i suport a la dinamització cultural i lingüística de la Facultat

a través de les activitats organitzades pel professorat, estudiantat i PAS

durant tot el curs acadèmic, potenciant-ne la seva difusió i donant-li

una identitat de Facultat.

5. Potenciació de les relacions entre departaments, grups de recerca,

graus i màsters.

6. Impuls d’actes d’inici de curs i de finalització d’estudis.

7. Disseny d'accions que facilitin la qualitat de vida individual i

col·lectiva.

• Simplificació i agilitació dels processos burocràtics i

administratius.

• Elaboració d'estratègies de conciliació entre la vida laboral, la vida

familiar i la vida personal.

• Potenciació dels espais i temps institucionals des de la

perspectiva de la salut, la sostenibilitat i la gestió relacional.

• Creació d’un circuit per recollir i canalitzar demandes en temes

de gènere.
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8.  Remodelació de la plana web de la facultat, perquè respongui en

temps real a les necessitats informatives i comunicatives de la

comunitat.

9. Continuació de la coordinació amb la Comissió de Campus.

En relació al PAS

10. Posada en valor de la tasca del PAS a la nostra Facultat.

• Anàlisi de les necessitats sorgides arran de la implementació de

l'EEES i desenvolupament de les accions que s'acordin

conjuntament.

• Suport al PAS en la cerca, negociació i obtenció dels recursos

necessaris per a poder oferir el millor servei a la comunitat en les

seves tasques informatives, administratives i organitzatives

En relació a l’estudiantat

11. Creació de la figura de l'Estudiant Adjunt a l'equip deganal.

12. Promoció del Consell d’Estudiants.

1 3 .  Disseny d’accions de difusió dels canals comunicatius i

participatius establerts per a l’estudiantat.

14 .  Disseny –juntament amb l’estudiantat– de nous projectes de

participació comunitària en la vida del campus.

15. Creació d'una revista de Facultat amb la complicitat de

l’estudiantat.

En relació a la comunitat extrauniversitària

16. Consolidació del Consell Assessor.
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17. Impuls de la projecció social de la Facultat a través dels projectes

conjunts de recerca i transferència de coneixement, les experiències

d’aprenentatge i servei i les pràctiques en el món professional.


