SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ ACADÈMICA I DE QUALITAT DOCENT
Acta núm. 2
21 d’abril de 2017
Reunió ordinària celebrada a la Sala de Reunions del SiPep de la Facultat de Psicologia, i presidida per la
vicedegana d’Afers Acadèmics i Qualitat Docent, Tatiana Rovira.
Inici de la sessió: 12:35 h.
Assistents: Saiko Allende; Cristina Cambra; Judit Castellà; Josep Nebot; Eva Penelo; Paula Resina; Tatiana
Rovira; Clara Selva; Begoña Valle
Excusen la seva absència: Sergi Ballespí; Joaquim T. Limonero
Ordre del dia
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la darrera sessió de la Comissió Acadèmica (Acta núm. 1 de
13/03/2017).
2. Valoració de la proposta de calendari acadèmic pel curs 2017/18
3. Proposta de distribució de les proves d’avaluació i reavaluació pel curs 2017/18
4. Informació sobre la proposta de modificació de la normativa acadèmica de la UAB
5. Informació i valoració del procés de revisió d’indicadors del SGIQ
6. Precs i preguntes.
Abans de procedir amb l’ordre del dia, la vicedegana dóna la benvinguda als assistents i excusa les absències.
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la darrera sessió de la Comissió Acadèmica (Acta núm. 1 de
13/03/2017).
S’aprova per assentiment (Document 1 de la carpeta CAQ 21_04_2017/documents)

2. Valoració de la proposta de calendari acadèmic pel curs 2017/18
S’explica la proposta de calendari, model força semblant al del curs passat (Document 2 de la

carpeta CAQ 21_04_2017/documents). Els principals punts a considerar són:
-

Inici de la docència (marcat per calendari UAB): 12 de setembre.
Possibilitat de no marcar la setmana 16 del primer semestre com de docència excepcional, per
potenciar que cada equip docent es pugui programar setmanes sense sessions en diferents moments
del semestre, ajustant la recuperació a la seva estructura docent. S’ha detectat que actualment la
recuperació de docència per part de professorat provoca de vegades incompatibilitats docents entre
assignatures del mateix curs i semestre.
Es discuteix sobre la conveniència de seguir considerant la setmana 16 del primer semestre com de
docència excepcional. Es valora com a positiu: (a) que es destaqui com a tal fa que aquells professors
que puguin organitzar la docència en les setmanes restants ho facin, i no obsta a que qui la necessiti
la faci servir; (b) deixar la setmana d’abans de les avaluacions amb poca docència obre la possibilitat
a fer sessions de dubtes per part del professorat.
Es decideix proposar que segueixi considerant-se setmana de docència excepcional. En el moment
de demanar la planificació docent al professorat, s’insistirà en la pertinença de planificar la docència

contemplant potencials sessions de recuperació al llarg del curs, per tal d’interferir mínimament en
el desenvolupament d’altres assignatures.
-

Es debat la possibilitat de marcar dies no lectius al calendari per evitar programacions de classe amb
alta probabilitat de poca assistència per part dels estudiants. Es consideren les següents dates:
Primer semestre: 13 d’octubre (divendres, setmana 5) i 7 de desembre (dijous, setmana 13).
Quedarien 12 sessions potencialment programables (més la setmana de docència excepcional) en
dijous i divendres.
Segon semestre: 1 de maig (dilluns).Quedarien 11 sessions potencialment programables (més la
setmana de docència excepcional) en dilluns.
Els assistents confirmen que és millor marcar directrius en aquest sentit. Pel primer semestre es
considera assumible que quedin 12 sessions lectives. Pel segon, no consideren assumible que quedin
11 sessions programables en dilluns.

-

Se sotmet a valoració la data de programació de la Festa de la Facultat: tradicionalment s’ha fet al
segon semestre, el primer dimarts després de vacances de Setmana Santa. Si es manté en aquesta
data, quedarien 12 dimarts programables (més el de la setmana de docència excepcional). Dimecres,
dijous i divendres tenen 14 sessions. Es valoren altres possibilitats, i es proposa finalment el 18 maig.

La representant del professorat de Logopèdia qüestiona si és necessari que el Dia de la Logopèdia
s’anul·li tota l’activitat lectiva al Grau, i demana si no es podrien aturar classes només en una franja
concreta, ja que als estudiants els queden força hores lliures. El coordinador de Logopèdia explica que
aquest any es va omplir d’activitats tota la franja del matí. L’estudiant representant de Logopèdia
destaca que aturar les classes els dóna llibertat per programar activitats diferents tot el matí, que
considera molt necessàries per difondre la Logopèdia. Finalment no es considera proposar un canvi en
aquest sentit.
La representant del professorat de Logopèdia considera que es donaria més visibilitat als estudis i a la
consideració del Grau si en el nom de la Facultat s’inclogués també la Logopèdia. S’obre un debat, i
finalment la vicedegana comenta que des de l’equip de Deganat no es valora de moment fer passos en
aquest sentit, tot i que farà arribar a la Degana l’interès que es mostra des del Grau de Logopèdia.
Resum dels acords sobre calendari:
 Seguir amb la setmana 16 dels dos semestres com a activitat de docència excepcional.
 Proposar com a dies no lectius el 13 d’octubre i el 7 de Desembre.
 Proposar com a Festiu de la Facultat de Psicologia el 18 de maig.
3. Proposta de distribució de les proves d’avaluació i reavaluació pel curs 2017/18
Seguint el que es va acordar a la darrera CAQ (punt 4, acta 1), es presenta la proposta que espaia les
proves de la setmana avaluativa, i acumula la reavaluació (Document 3 de la carpeta CAQ
21_04_2017/documents). Es presenta com un model rotatori curs a curs, en relació al curs que comença
cada any la primera prova avaluativa.
Implicacions per la reavaluació:
- Primer semestre: amb el model actual, hi ha entre 10 i 14 dies entre A i R. Amb la nova proposta, hi
hauria entre 8 (1 ass Psico i 1 Logo) i 13 dies entre A i R.
- Segon semestre: amb el model actual, hi ha entre 10 i 14 dies entre A i R. Amb la nova proposta, hi
hauria entre 9 i 13 dies entre A i R.

La coordinadora de Psicologia proposa incloure com a dia de reavaluació el dilluns de la setmana 20 del
primer semestre (intersemestral), ja que permetria que no hi hagués cap assignatura amb 8 dies entre
avaluació i reavaluació, i 3 assignatures (dues de Psicologia i una de Logopèdia) amb 9 dies.
S’aprova el model que incorpora dilluns de la setmana intersemestral com a dia de reavaluació

4. Informació sobre la proposta de modificació de la normativa acadèmica de la UAB
La vicedegana informa que el vicerectorat d’Afers Acadèmics i Qualitat Docent ha presentat una
proposta de modificació de la normativa acadèmica centrada en la modificació de la normativa
d’avaluació continuada. L’estructura que s’està proposant, més específica que l’anterior, encaixa amb el
model de la Facultat descrit a les Pautes d’Avaluació:
-

Avaluació continuada (almenys 3 evidències, 2 de les quals amb format diferent)
Cap evidència de més del 50%
Límits de mínims (per decidir) per poder accedir a la recuperació

Per tant, de moment, des de l’equip es considera que no té sentit modificar les pautes actuals de la
Facultat, fins que aquesta modificació de normativa estigui tancada.
La representant de l’estudiantat de Psicologia pregunta si la Facultat es replantejaria el punt del criteri
mínim per accedir a la recuperació. Tant la vicedegana com la coordinadora del Grau de Psicologia
expliquen el sentit de posar un criteri mínim per recuperar en un model d’avaluació continuada, que
encaixa amb la proposta anterior de potenciar el temps dedicat a les evidències avaluatives i acumular la
reavaluació, i que per tant no se’n considera necessari el replantejament.

5. Informació i valoració del procés de revisió d’indicadors del SGIQ
La vicedegana explica que, per diferents motius, no ha estat possible complir amb els terminis acordats
en la darrera reunió en relació a la presentació de modificacions dels indicadors del SGIQ.
S’explica el document enviat (Document 4, carpeta CAQ 21_04_2017/documents) que resumeix una
proposta de canvis referent als indicadors del SGIQ, on s’indiquen els que es proposen eliminar, canviar o
afegir, i s’acorda un nou procediment de treball.
S’acorda que els membres de la Comissió revisaran el document enviat per fer comentaris i
suggeriments, que enviaran a la vicedegana, per a que els incorpori al document de revisió final, com
a molt tard divendres 28 d’abril.

6. Precs i preguntes.
No hi ha precs ni preguntes.
S’aixeca la sessió a les 14:45h. Pren acta Tatiana Rovira.
Vist i plau
La presidenta (Tatiana Rovira)

