
Francesc Codina serà el nou degà de la Facultat d’Educació per al període 2010-

2014 

 

Francesc Codina serà proposat al Patronat de la Fundació 
Universitària Balmes per ser el nou degà de la Facultat 
d’Educació, per la rectora Assumpta Fargas, després que 
avui el claustre del centre s’hagi pronunciat a favor del seu 
programa de govern per al període 2010-2014.  
Francesc Codina substituirà Pere Pujolàs, que ha iniciat un procés de jubilació parcial 
després de gairebé quatre anys en el càrrec. La resta de l’equip de deganat es mantindrà 
en els seus càrrecs fins a setembre, quan entrarà el nou equip, format per: 
 
Josep Casanovas, vicedegà. 
Mercè Carrera, coordinadora de Mestres d’Educació Infantil. 
Teresa Puntí, coordinadora de Mestres de Primària. 
Eduard Comerma, coordinador de CAFE. 
Rosa Guitart, coordinadora d’Educació Social. 
Mila Naranjo, coordinadora de Psicologia. 
José Ramón Lago, coordinador de postgraus i altres activitats docents. 
Sebastià Riera, coordinador de pràctiques 
Núria Simó, representant de la Facultat d’Educació a la comissió de Recerca de la UVic, 
Joan Soler, responsable del projecte d’Innovació (Treball final de Grau) 
Marià Pasarel·lo, responsable de Mobilitat. 
 
El canvi de degà  ha comportat el relleu en la direcció del Departament de Filologia que 
assumeix la professora Maica Bernal. 
 
Francesc Codina, nascut a Granollers el 1955, és doctor en Filologia Catalana, professor 
titular de la Universitat de Vic, acreditat per l’AQU i amb dedicació a la recerca. Des 
del curs 1982-83 ha impartit docència a l’Escola de Mestres Balmes, a la Facultat 
d’Educació i a la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació, en les àrees 
de filologia i didàctica de la llengua. També ha exercit diversos càrrecs institucionals i 
de gestió acadèmica, entre els quals, el de director del Departament de Filologia de la 
FE, membre del Patronat de la FUB, director de col·leccions d’Eumo Editorial i 
representant de la Facultat d’Educació a la comissió de Recerca de la UVic. És autor i 
coautor de diverses publicacions d’història i crítica literàries, didàctica de la llengua i la 
literatura, lexicografia escolar i materials didàctics. 
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