SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ ACADÈMICA I DE QUALITAT DOCENT
Acta núm. 3
15 de maig 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; Joaquim T. Limonero; Josep Nebot; Eva Penelo;
Tatiana Rovira; Clara Selva; Begoña Valle
Excusen la seva absència: Sergi Ballespí; Laura Prat; Paula Resina
Ordre del dia
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la darrera sessió de la Comissió Acadèmica (Acta núm. 2 de 21/04/2017).
2. Criteris horaris de Psicologia i Logopèdia pel curs 2017-18
3. Informe de revisió del SGIQ 2015/16
4. 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. 2 de
21/04/2017).
S’aprova per assentiment (Document 1 de la carpeta CAQ 15_05_2017/documents)

2. Criteris horaris de Psicologia i Logopèdia pel curs 2017-18
Psicologia:
Es valora favorablement la proposta de fer dos canvis de semestre d’optatives com a resultat de la
petició de dos equips docents:
Posar a primer semestre 102538 Psicopatologia de la Infància i l’Adolescència i a segon semestre 102539
Discapacitat Intel·lectual i Trastorns del Desenvolupament. Motiu: Millorar la seqüenciació entre
assignatures de la menció de Psicologia clínica de la infància i l’adolescència, tema que s’havia plantejat
als consells de curs del primer semestre de 2016-17.
Posar a primer semestre 102554 Tècniques d’Observació per incompatibilitats horàries del docent
especialista, i tenint en compte que són coneixements que poden ser útils pel TFG. Aquest canvi es
considera temporal, ja que desequilibra lleugerament les assignatures entre semestres.
S’explica la proposta de criteris horaris de Psicologia, i es discuteixen els canvis proposats en relació al
curs anterior. Es tanca la proposta a presentar a la Junta Permanent.

Logopèdia:
S’explica la proposta de criteris horaris de Logopèdia, que com a resultat de la modificació del pla i del
procés d’implantació de la modificació són molt diferents del curs passat. A part dels criteris ja utilitzats
en cursos anteriors, les principals novetats són:
- Reserva de dos dies setmanals sense docència dirigida, per als Pràcticums
- Garantir coherència horària resultat del procés d’implantació:
 entre assignatures que reben temporalment estudiants de cursos diferents (estudiants que
canvien de pla)
 entre assignatures que en el Pla anterior estaven en el mateix curs i ara en cursos diferents
(estudiants que no canvien de pla)
 entre optatives de menció del Pla Antic
 entre les quatre optatives entre les quals els estudiants n’havien de fer una a tercer,
obligatòriament, en el Pla Antic
 entre assignatures del Mínor en dificultats del llenguatge
S’entén la justificació de la proposta, però s’apunten alguns inconvenients importants:
 dificultat en la programació de tardes tant pels estudiants com per part del gran nombre de
professors associats que fan docència al Grau. La vicedegana en reconeix la dificultat, però
destaca que les classes en horari de tarda són mínimes, i afecten només a alguns grups. També
explica que s’ha intentat fer de manera que es reparteixin els horaris de tarda en diferents
subgrups, de manera que quedin força repartits entre els estudiants. Quant a la dificultat de
tarda del professorat associat, comenta que en el període d’esmenes es valoraran les diferents
opcions amb els departaments.
 necessitat de valorar si l’augment de franges lliures de docència realment millora el solapament
existent entre pràctiques externes i docència dirigida, ateses les dificultats de programació
horària que generen. Es plantegen com a opcions demanar als coordinadors dels diferents
pràcticums o a gestió acadèmica que en facin un seguiment. Es pensarà el meanisme més
adequat. També es proposa que s’enviï un correu als centres de pràctiques informant d’aquesta
programació, per tal que intentin, en la mesura del possible, ajustar l’horari de pràctiques dels
estudiants en les franges lliures programades.
Es treballa la proposta concreta curs a curs, per acabar de definir els criteris que es presentaran a JP.
Quant a les optatives de quart, es valora la possibilitat de fer solapaments entre aquelles optatives que
comparteixen menys alumnat, sempre que respecti els criteris comentats resultants de la implantació
del nou pla.
Resum dels acords sobre criteris horaris:
 Psicologia: informar favorablement de les propostes de canvis de semestre presentades, i dels
canvis horaris en relació al curs anterior.
 Logopèdia: Establir un mecanisme de seguiment de l’adequació i viabilitat de la proposta de
programar dos dies lliures de docència dirigida a tercer i a quart curs.
 Logopèdia: enviar correu informatiu als centres
 Logopèdia: seguir treballant en la programació de les optatives de quart curs, per poder presentar
la proposta a la JP, intentant minimitzar els horaris de tarda.

3. Informe de revisió del SGIQ 2015/16
La vicedegana agraeix la feina feta per la comissió, i els comentaris enviats en relació als indicadors dels
diferents processos. Es resolen alguns dubtes sobre els comentaris rebuts. Informa també que alguns
dels indicadors es consideraran a partir del 2016-17, ja que cal acabar de valorar si és factible obtenir-los
de manera eficient, i transformar-ho en propostes de millora viables.
La vicedegana comenta que farà la proposta final d’informe tenint en compte els comentaris, i que, atès
el poc marge de temps que queda per la data prevista d’aprovació, fer que el document final sigui
directament valorat per la Junta Permanent, amb el propòsit de millorar la planificació de dates del
mateix en cursos posteriors.
S’acorda presentar la proposta final de l’informe de revisió a la Junta Permanent

4. Precs i preguntes.
No hi ha precs ni preguntes.
S’aixeca la sessió a les 14:55h. Pren acta Tatiana Rovira.
Vist i plau
La presidenta (Tatiana Rovira)

