Acta d’acords de la Comissió d’Ordenació Acadèmica de Graus
Curs 2019-2020 Facultat de Ciències de l’Educació

COA Dimecres, 16 d’octubre a les 13h
Ordre del DIA
1. Informacions vàries
2. Presentació i aprovació, si s’escau, de les modificacions de les memòries de
verifcació dels graus:
GEP: canvi menció Música i Art; canvi temporalització TFG de semestral a
Anual; canvi nom d’assignatura optativa de la unitat de Didàctica de les Ciències
Socials.
GEI: canvi menció Música, Art i incorporació a la memòria de la menció de
Psicomotricitat (no s’ofertarà).
GES: canvi temporalització TFG de semestral a Anual
3. Precs i preguntes
Acta d’acords
S’aproven les modifiicacions de les memòries de verficació dels graus i es tramet la
proposta per a la seva votació definitiva a la Junta Permanent de Facultat.

COA Dimecres, 29 de gener de 2020 13h
Ordre del DIA
1. Informacions vàries
2. Presentació i aprovació de les propostes d’horaris pel curs 20/21
3. Presentació i aprovació de l’ISC del curs 18/19
4. Precs i preguntes
Acta d’acords
S’emplaça als coordinadors de Ed. Socials i Pedagogia a fer un estudi per la reducció de la
ràtio, més enllà de reduir a 2 seminaris totes les assignatures de 2n i 3r que ja és
d’aplicació.
S’aproven els horaris malgrat que es recorda que s’hauran de tornar a aprovar atès que ens
han comunicat que finalment sí que es portaran a aprovació les modificacions memòria
ANECA dels graus (aquests canvis afectaran només a les optatives d’infantil i primària).
Es presenta i s’aprova per assentiment l’ISC del curs 2018/19.
S’insta a la comissió de pràctiques a seguir treballant al voltant de la proposta de
modificació dels calendaris de pràcticum.

COA Dilluns, 16 de març de 2020 13h

Ordre del DIA
1. Informacions vàries
2. Presentació i aprovació, si s'escau, de les propostes d’horaris pel curs 20/21
3. Presentació i aprovació, si s'escau, de la proposta de calendari d’inici de curs i de Festa
de la Facultat.
4. Precs i preguntes
Acta d’acords
S’aproven les propostes d’horaris i de calendari i es tramet la proposta per a la seva votació
definitiva a la Junta Permanent de Facultat.

COA Dilluns, 25 de juny de 2020 13h
Ordre del DIA
1. Informacions vàries
2.Presentació i aprovació, si s'escau, del document de Criteris de Pla Docent pel curs 20/21
3.Normativa avaluació TFG 6 crèdits
5.Precs i preguntes
Acta d’acords
S’aprova el document de criteris de pla docent i es tramet la proposta per a la seva votació
definitiva a la Junta Permanent de Facultat.
Es manté la normativa d’avaluació dels TFG de 6 crèdits però se’n modifica la redacció. Es
proposa el següent redactat:

L’avaluació del TFG es farà en base a 3 evidències d’avaluació:
•

•

•

•

Evidència 1: Plantejament del projecte. Aquest document es lliurarà el 13 de
novembre (convocatòria febrer) o 18 de desembre (convocatòria juny), i representa
el 15% de la nota final. Nota máxima 1.5
Evidència 2: Desenvolupament. Aquest document es lliurarà el 9 de
desembre (convocatòria febrer) o el 5 de març (convocatòria juny) i representa el
35% de la nota final. Nota máxima: 3.5
Evidència 3. Informe Final. Aquest document, que ha de seguir l’esquema explicat
anteriorment es lliura el 22 de gener (convocatòria febrer) o el 4 de
juny (convocatòria juny) i representa el 50% de la nota final. Nota Màxima: 5
Només podran accedir a MH aquelles persones que havent obtingut una qualificació
de 8,5 o superior per part del tutor/a optin per presentar el seu treball davant del
tribunal.

La C. Escobar manifesta que vol que consti en aquesta acta d’acords que no està d’acord
amb el repartiment de crèdits entre les unitats de Psicologia i Llengua en relació al PII d’E.
Primària.

