SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ ACADÈMICA I DE QUALITAT DOCENT
Acta núm. 4
27 de novembre de 2018
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: 13:00 h.
Assistents: Saiko Allende; Sergi Ballespí; Cristina Cambra; Joaquim T. Limonero; Josep Nebot; Eva Penelo;
Tatiana Rovira; Clara Selva
Excusen la seva absència: Judit Castellà; Paula Resina; Begoña Valle
No assisteixen i no excusen la seva absència: Laura Prat;
Ordre del dia
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la darrera sessió de la Comissió Acadèmica (Acta núm. 3 de 15/05/2017).
2. Criteris de programació docent pel curs 2018-19
3. Pautes d’avaluació pel curs 2018-19
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. 3 de
15/05/2017).
S’aprova per assentiment (Document de la carpeta CAQ 27_11_2017)

2. Criteris de programació docent pel curs 2018-19
Es presenta la proposta de criteris de programació docent, amb els següents canvis en relació al curs
anterior:
-

S’afegeix la ràtio de titulació al document, com a element informatiu que complementa la
programació
S’incorporen les noves tipologies docents previstes al document de programació de la UAB, pel curs
2018-19, aplicables a la Facultat
Es normalitza la matrícula del Grau de Logopèdia per primer i segon, encara hi ha algunes
afectacions menors a 3er i a 4rt. S’adapta el document a aquesta casuística.
Es proposa que el criteri per ampliar o reduir grups d’optatives no es basi en la matrícula d’un sol
curs, sinó en tendències. La comissió proposa que es tingui en compte la tendència dels dos darrers
cursos.

Resum dels acords sobre programació docent:
 Es tanca la proposta per ser presentada i aprovada en Junta de Facultat
3. Pautes d’avaluació pel curs 2018-19.
La vicedegana informa que pel curs 2018-19 caldrà adaptar les pautes d’avaluació de la Facultat als
canvis en la Normativa Acadèmcia de la UAB, aprovada en consell de govern del 12 de juliol de 2017.
Proposa que s’hi comenci a treballar, però atès que s’ha arribat a l’hora prevista de finalització, es
decideix treballar el document en posteriors reunions de la comissió.
4. Precs i preguntes
No hi ha precs i preguntes.

S’aixeca la sessió a les 14:30h. Pren acta Tatiana Rovira.
Vist i plau
Tatiana Rovira
Vicedegana d’Afers Acadèmics i Qualitat Docent

