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REGLAMENT DEL DEPARTAMENT DE TEORIA I HISTÒRIA DE L’EDUCACIÓ

PREÁMBUL
El Departament de Teoria i Historia de l'Educació de la Universitat de Barcelona
assumeix una llarga tradició històrica que remet als antics departaments de
Pedagogia Sistemàtica i Educació Comparada i Historia de l'Educació, que al seu
tom procedien del Departament de Ciències Teorètiques i Històriques de l'Educació.
Altrament, el Departament de Teoria i Historia de l'Educació se sent hereu del
Seminari de Pedagogia, fundat per Joaquim Xirau l'any 1929, i del llegat intel·lectual
del professor Alexandre Sanvisens, que va dinamitzar i estructurar la Pedagogia
Sistemàtica a casa nostra.
CAPÍTOL l. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
l. El Departament de Teoria i Historia de l'Educació és l’òrgan basic encarregat
d'organitzar i desenvolupar la recerca i de programar i exercir la docència teòrica i
practica de l’àrea de coneixement de Teoria i Historia de l'Educació a tots els
centres. El Departament esta adscrit administrativament i acadèmicament a la
Facultat d'Educació.
2. El Departament de Teoria i Historia de l'Educació s'encarrega de donar suporta
les activitats i iniciatives docents i de recerca del professorat, i de les altres
funcions que determini l'Estatut de la UB o les normes que el desenvolupin.
3. El Departament de Teoria i Historia de l'Educació agrupa els membres del
personal docent i investigador les especialitats deis quals es corresponguin amb
les seves àrees de coneixement.
4. La realització de les tasques docents encomanades al Departament són
garantides pel Departament en el seu conjunt.
Article 2
1. Són membres del Departament:
a) el professorat funcionari i contractat,
b) el personal investigador i el col·lectiu d' ajudants,
c) els investigadors en formació, si el seu director o directora és membre del
Departament,
d) l'alumnat, d'acord ambla normativa vigent, i
e) el personal d'administració i serveis adscrit al centre.

2. Pera cada un deis tipus de membres esmentats s'ha de procedir segons el que
disposi l'Estatut de la Universitat de Barcelona i la legislació d'universitats
aplicable.
CAPÍTOL 2. COMPETENCIES DEL DEPARTAMENT
Article 3
Són competències del Departament:
a) intervenir en el govern de la Universitat, d'acord amb el que preveu l'Estatut
de la Universitat de Barcelona,
b) organitzar i impartir la docència assignada en el marc de la programació deis
ensenyaments duta a terme pels consells d'estudis i les comissions de
coordinació de màsters universitaris en que participa el Departament,
c) participar amb els centres en la proposta de programes de doctorat a l'escala
de doctorat, si n'hi ha, i en les propostes de cursos de postgrau,
d'especialització, d'extensió universitària i de formació continuada,
d) impartir docència en cursos de postgrau, d'especialització, d'extensió
universitària i de formació continuada,
e) gestionar els recursos humans i materials i administrar els fans que li siguin
atribuïts per al compliment de les seves funcions,
f) nomenar els coordinadors de les assignatures i aprovar els plans docents de
les assignatures, seguint les directrius especificades en les matèries o en els
mòduls dels plans d'estudis i segons l'assignació d’encàrrecs docents
emanats deis consells d'estudis i, si escau, de les comissions de coordinació
deis màsters universitaris,
g) proposar les línies de recerca i coordinar les activitats de recerca deis seus
membres pel que fa a la distribució d'espais, a la incorporació de personal
investigador i a l'adquisició i el manteniment de les infraestructures de recerca
d'ús comú,
h) fomentar la renovació científica i pedagògica deis seus membres,
i) fomentar la creació de grups de treball per a la coordinació i millora de la
docència,
j) fomentar la relació amb altres departaments i instituts d'aquesta universitat i
altres universitats,
k) coordinar les activitats de recerca deis seus membres pel que fa a la
distribució d'espais, a la incorporació de personal investigador i a l'adquisició i
el manteniment de les infraestructures de recerca d'ús comú,
1) vetllar pel compliment de la normativa de seguretat, salut i medi ambient i
igualtat de gènere en l’àmbit d'actuació del Departament, de manera
coordinada amb la persona responsable del centre, per tal de garantir unes
condicions segures i dignes pera l'exercici de l'activitat que li és pròpia, i
m) totes les altres que li atribueixen la normativa vigent, la legislació
universitària aplicable, l'Estatut de la Universitat de Barcelona i els
reglaments que el desenvolupin.

CAPÍTOL 3. ORGANITZACIÓ DEL DEPARTAMENT
Article 4
El Departament de Teoria i Historia de l'Educació té un Consell de Departament, un
director o directora i un secretari o secretària.

Secció la. El Consell de
Departament Article 5
l. Són membres del Consell de Departament (àrea de Teoria i Historia de
l'Educació):
a) tot el personal acadèmic doctor,
b) quatre representants de l' altre professorat,
c) dos representants del col·lectiu d'ajudants no doctors i d'investigadors en
formació,
d) dos representants de l'alumnat: un de grau i un de màster universitari, de
qualsevol deis ensenyaments on el Departament tingui docència, i
e) un representant del personal d' administració i serveis.
2. Els membres del Consell de Departament designats segons els apartats b, c, d i
e no poden
superar la suma del nombre de professorat doctor, llevat d'una excepció
expressa autoritzada pe! Consell de Govern.
Article 6
Són funcions del Consell de Departament:
a) elaborar el Reglament del Departament -que ha d'incloure les normes de
funcionament del Consell- , el que ha de ser aprovat pel Consell de Govern,
amb un informe previ de la Junta de Facultat,
b) elegir el director o directora del Departament,
c) aprovar l'assignació de l’encàrrec docent emanat deis consells d'estudis i, si
escau, de les comissions de coordinació deis màsters universitaris, així com
encarregar-se de la seva organització i coordinació,
d) elaborar els plans docents de les assignatures i nomenar-ne els coordinadors
cada curs acadèmic,
e) aprovar el pressupost del Departament i fer-ne el seguiment,
f) sol·licitar les modificacions de la relació de llocs de treball de personal
acadèmic, així com determinar el nombre i categoria de les places de
personal acadèmic per sol·licitar a les diferents convocatòries,
g) proposar els membres de les comissions d' accés i contractació de personal
acadèmic d'acord amb el que estableix l'Estatut de la Universitat de
Barcelona,
h) proposar la modificació, la requalificació i la redistribució del personal
d'administració i serveis que el Departament té adscrit, i participar en els
procediments de provisió de llocs de treball de personal d' administració i
serveis que hi estiguin adscrits,
i) conèixer els plans individuals de docència i recerca deis seus membres, així
com les seves activitats de transferència de coneixement i tecnologia,

j)

elaborar cada quatre anys la memòria d'activitats docents i de recerca del
Departament, que s'ha d'actualitzar anualment i trametre al Consell de
Govern ,
k) constituir i dissoldre seccions departamentals d'acord ambla normativa vigent,
l) designar, tenint present el seu repartiment equitatiu entre les seccions que
!'integren, si n'hi ha, els representants del Departament a les comissions
delegades de la Junta de Facultat en que es prevegi la presencia del
Departament, i
m) totes les altres que la normativa vigent i l'Estatut de la Universitat de
Barcelona i els seus reglaments li atribueixin.

Article 7
1. El Consell de Departament és convocat pel director o directora, per iniciativa
pròpia o a petició d'una cinquena part deis seus membres, amb un mínim de
tres dies hàbils d'anticipació.
2. Els membres del Consell de Departament tenen el deure d'assistir a les
sessions convocades si no hi ha una causa justificada que ho impedeixi.
3. Per a la valida constitució del Consell de Departament, als efectes de la presa
d' acords, es requereix l’assistència, presencial o a distancia, del director o
directora, del secretari o secretaria -o, al seu cas, de qui els substitueixin- , i
de la meitat, almenys, deis membres del Departament.
4. Si el Consell de Departament no pogués constituir-se llavors, tindrà lloc
després, en un termini breu de temps, la segona convocatòria, en que podrà
constituir-se amb l’assistència d'una tercera part deis seus membres.
5. Els acords es prenen per majoria simple de vots, llevat deis casos en que
s'exigeixi una altra majoria. En cas d' empat, el vot del director o directora és
diriment. La votació serà secreta quan així ho sol·liciti un deis assistents.
6. Les convocatòries, les notificacions i l'exercici deis drets i deures deis
membres del Consell de Departament s'han de fer en la forma que preveuen
la legislació material i de procediment que sigui d'aplicació, les disposicions
de l'Estatut de la Universitat de Barcelona i els seus reglaments.
7. El Consell de Departament s'ha de reunir, com a mínim, dues vegades cada
curs en sessió ordinària, i en sessió extraordinària sempre que les
circumstancies ho aconsellin o a petició d'una cinquena part deis seus
membres.
8. Els membres del Departament que no pertanyen al Consell de Departament
són convidats, amb veu i sense vot , a discreció del director o directora.
Article 8
1. El Consell de Departament pot crear una Comissió Permanent, a proposta de
la direcció, amb la representació deis diferents col·lectius esmentats a l'article
5, així com les comissions pera matèries específiques que consideri
convenients, i delegar-los competències.
2. La Comissió Permanent la integren el seu director o directora, un secretari o
secretaria, un representant de cadascuna de les àrees del Departament, un
representant de l'altre professorat, un investigador en formació si n'hi ha, un
estudiant i un membre del personal d'administració i serve1s.
3. La Comissió Permanent porta a terme les tasques de gestió ordinària del
Departament. Així mateix, exerceix les funcions que li atribueixi el Consell de
Departament.
4. La Comissió Permanent ha de retre comptes al Consell de Departament
almenys dues vegades durant el curs acadèmic.
5. Cada nou equip directiu ha de revisar, a l'inici del seu període, la composició
deis membres de la Comissió Permanent.

6. Els membres de la Comissió Permanent no poden excedir els sis anys
consecutius d' exercici d'aquesta funció.
7. Per tal de garantir la coherència en la gestió del Departament, l'aplicació deis
articles 5 i 6 ha de garantir la presencia del 50 % deis membres de la
Comissió Permanent anterior.

Secció 2a. El director o
directora Article 9
l.

El director o directora del Departament, que el Consell de Departament ha d'
escollir entre el professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat,
exerceix les següents funcions:
a) presidir les reunions del Consell de Departament i executar-ne els acords,
b) dirigir i coordinar l'activitat i gestió del Departament d'acord ambles
directrius aprovades pel Consell de Departament,
c) representar el Departament davant qualsevol instancia, universitària o no,
directament o per delegació,
d) administrar les partides pressupostaries assignades al Departament d'
acord amb les directrius aprovades pel Consell de Departament,
e) responsabilitzar-se del compliment de la docència assignada al Departament,
f) totes les altres funcions que la normativa vigent li atribueixi.

2. La durada del seu mandat és de quatre anys, i és només reelegible
consecutivament una vegada.
Article 10
Una cinquena part deis membres del Consell de Departament poden presentar
una moció de censura al director o directora del Departament. La moció de
censura ha d' incloure un candidat o candidata que reuneixi les condicions per
ocupar aquest càrrec, i l'ha d'aprovar la meitat més un deis membres del Consell
de Departament.
Secció

3a.

El

secretari/secretària
Article 11
1. El secretari o secretaria del Departament és designat pel director o directora
del Departament entre el personal acadèmic.
2. El director o directora del Departament i el secretari o secretaria del
Departament han de pertànyer a diferents àrees.

3. La durada del seu càrrec és de quatre anys, i només pot ser reelegit
consecutivament una vegada.
4. El secretari o secretaria del Departament col·labora en la coordinació del
Departament, és fedatari deis acords adoptats pel Consell de Departament i per
la Comissió Permanent, estén acta de les sessions d'ambdós òrgans i exerceix
tota la resta de funcions que li reconeix l'Estatut de la Universitat de Barcelona.

CAPÍTOL 4. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
Article 12
Podrà proposar la modificació d'aquest Reglament:
a) el Consell de Departament,
b) una cinquena part deis membres del Departament.
2. La proposta de reforma ha de contenir el text articulat, acompanyat d'una memòria
explicativa.
3. La modificació ha de ser aprovada per dues terceres parts dels membres del
Consell de Departament.
l.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Reglament entrarà en vigor l' endemà de la seva aprovació per Consell de
Govern.

