Comissió d’Ordenació Acadèmica de Graus
Dimecres, 11 de noviembre de 2020 a les 13h.
Lloc:TEAMS. Reunió enregistrada (veure informació sobre la convocatòria al Anexe 1)
Assistents: Lurdes Martínez (Vicedegana d’Estudis); Sílvia Blanch (Vicedegà de Pràctiques); Emilee
Moore (Coord. GEP); Jèssica Pérez (Coord. GEI); Reinaldo Martínez (Coord. GES); Antoni Navío (Coord.
GPE); Montserrat Rifà (Directora del Dept. DEMPC); Cristina Escobar (Delegada per fAntoni
Santisteban; Directora del Dept. DLLiCCSS); Núria Planas Escobar (Delegada per Edelmira Badillo;
Directora del Dept. DMiCCEE); Ingrid Agut (delegada per Jordi Pàmies; Director del Dept. T. de l’Ed. i
PEd. Soc.); Diego Castro (delegat per José Tejada; Director del Dept. Ped. Sist. i Soc.)
Excusats: Rafael Merino (Representant unitats departamentals)
Ordre del dia:
1. Informacions vàries.
2. Presentació i aprovació, si s’escau, de les modificacions de les memòries de verifcació dels
graus:
3. Presentació i aprovació si s’escau, dels tribunals de premis extraordinaris.
4. Precs i preguntes.

1. Informacions vàries.
•

Incorporació de les places vacants a la COA amb membres que ja estan a la junta de facultat.
Falta representants de les unitats interdepartamentals i estudiants. S’ha parlat amb els
representants i amb el Rafa Merino perquè pugui motivar a les altres unitats.

2. Presentació i aprovació, si s’escau, de les modificacions de les memòries de verifcació dels graus:
•

S’exposa que aquests documents estan sent revisats per l’OQD i per tant, poden incorporar
alguna petita modificació.
GEI:
1) Es modifiquen els resultats d’aprenentatge de la competència general G03, de la matèria
Societat, família i escola; Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la
personalitat (0-6 anys); i Dificultats d’aprenentatge i trastorns del desenvolupament.
2) A l’assignatura 102010 – Llengua estrangera en educació infantil canvia de
3) S’actualitza el link del Manual del SGIQ del centre.

•

Modificacions. La Emilee More fa la proposta de canvi del nom de la titulació en anglès “Infant
Education”per “Early Childhood Education” i s’accepta el canvi.

GEP:
1) Afegir la possibilitat de realitzar una prova de nivell per accedir a la menció en llengües
estrangeres en cas que en el moment de sol·licitar cursar la menció no es disposi d’un
certificat oficial que acrediti el nivell C1 en llengua anglesa.
2) Modificació a les competències, on es va fer menció al nivell B2, cal substituir-lo pel
nivell C1.
3) S’actualitza el link del Manual del SGIQ del centre.

•

Modificació. La Cristina Escobar informa que cal corregir la diapositiva 13. On posa “Marco
Europeo Común” cal que posi “Marco Común Europeo”.

➢

S’aproven totes les modificacions per assentiment amb els canvis proposats.

3. Presentació i aprovació si s’escau, dels tribunals de premis extraordinaris.
Intervencions:

➢

•

La Rosa Mejías recorda que per formar part dels tribunals cal fer docència al grau i ser
doctor. La Jèssica Pérez apunta que la Laia Viladot no compleix requisits i es proposa
a l’Albert Casals pels tribunals.

•

La Ingrid Agut demana actualitzar el nom del seu Departament de “Teories de
l’Educació i Pedagogia Social”.

S’aprova per assentiment amb els canvis proposats.

4. Precs i preguntes.
•

La Cristina Escobar vol visibilitzar a la COA un problema amb el pràcticum II de Primària.
Expressa la seva disconformitat en el repartiment asimètric i poc equitatiu en relació a
l’assignació de tutors de pràctiques i la diferència d’hores de pla docent que conta a un
professor o a un altre. També expressa que hi ha tutors de la unitat que encara no saben
quants alumnes tindran i quan comptarà al pla docent. També expressa la necessitat
d’equilibrar els estudiants assignats de PII tenint en compte l’alumnat que tenen de més
que marxen a La Bressola.

•

La Núria Planes exposa que s’acaba d’incorporar i no té cap informació sobre asimetries i
injustícies al Pràcticum II de primària. Voldria saber quina és la problemàtica i poder estar
present si es fa una reunió amb Vicedeganat de pràctiques.

•

S’acorda que la Sílvia Blanch, com a Vicedegana convocarà una reunió on també hi serà el
coordinador del pràcticum II de primària per poder parlar d’aquest tema.

La reunió s’acaba a les 13.38
Acta feta per Sílvia Blanch
Vicedegana de Pràctiques i Secretària

S’adjunta la presentació que s’ha utilitzat per la reunió.
Anexe 1. Informació anexada a la convocatòria de la COA
Aquesta reunió es realitzarà per videoconferència a través de l’enllaç Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YzMyZmIxY2QtYzU3Ny00MmMyLWExN2MtNTg0OWYyMWQ1YzNl%40thread.v
2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b514c29-2391-4831-b77484f35c45bf01%22%2c%22Oid%22%3a%22276807bd-8d2c-4939-a32b-1e4911b1cab9%22%7d
En el cas que s’hagi de fer votacions, seguint la Instrucció 9/2020, es faran en la mateixa reunió per
videoconferència.
S’ha de fer la gravació audiovisual de la sessió, que es conservarà fins que hagi estat aprovada l’acta
de la reunió.
En compliment de la missió d’interès públic i de l’exercici de les competències públiques que correspon
als membres del Consell de Govern, de les comissions generals i dels òrgans col·legiats descentralitzats
no es requereix el consentiment de les persones assistents a la reunió per a fer la gravació de la reunió
(article 6.1.e. RGPD).
D’acord amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), us informem que, en compliment de la missió
d’interès públic que correspon a la Universitat, la reunió prevista per al proper dia 11 de novembre de
2020 es realitzarà per videoconferència i serà enregistrada amb la finalitat de deixar constància i
redactar l’acta.
El contingut de la reunió no serà facilitat a terceres persones ni a d’altres destinataris, excepte a aquells
òrgans, àrees, serveis, unitats administratives o personal de la UAB que n’hagin de tenir informació
per al desenvolupament de les seves competències o les tasques pròpies del lloc de treball.
Les persones assistents poden exercir els drets que el RGPD reconeix als titulars de les dades personals,
presentar reclamacions davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i realitzar les consultes
pertinents al delegat de Protecció de Dades de la UAB.
Quan totes les persones s’hagin incorporat a la sessió, abans de començar amb l’ordre del dia, cada
persona haurà de dir el seu nom i cognoms.
Si alguna de les persones assistents no vol ser gravat, un cop s’hagi identificat en els termes recollits
al punt anterior, pot exercir el seu dret d'oposició i inhabilitar l'opció de vídeo.
En el cas que sigui necessari votar els acords, per cada acord a prendre, cada membre de l’òrgan ha
d’expressar explícitament el seu nom i cognoms i el seu vot (a favor, en contra o abstenció).
Paral·lelament, es mostrarà un document que recollirà el recompte de vots perquè quedi reflectit
visualment el conjunt dels vots presos.

