ACTA 1/2019 DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE PRÀCTIQUES EXTERNES (CPE) DE LA
FACULTAT DE PSICOLOGIA
Dilluns, 1 d’abril 2019

12.30 hores, Aula P-21
Assistents: Tomás Blasco (Vicedegà), José A. Bonilla (Cap de Gestió Acadèmica), María Álvarez
(Professora representant dels Màsters de la Facultat), Judit Castellà (Coordinadora
d’Intercanvis), Susana Pallarés (Professora representant del Grau de Psicologia).
Convidada: Dolors Fustagueras (Gestió Acadèmica)
Excusats: Carrasumada Serrano (Professora representant del Grau de Logopèdia).
No han estat convocats els representants dels estudiants (un del Grau de Psicologia, un del
Grau de Logopèdia, un del MUPGS) perquè aquests càrrecs estan vacants.
1. Informacions del Vicedegà.
El Vicedegà indica que el Reglament de la CPE va ser aprovat a la Junta Permanent del passat
18 de març. Segons aquest Reglament, la CPE ha de reunir-se al final de cada semestre del curs
acadèmic, per la qual cosa la reunió d’avui acompleix aquest requisit.
A continuació informa de les accions dutes a terme des del Vicedeganat des del mes de
setembre: elaboració del Protocol d’Accions per atendre casos d’assetjament sexual (aprovat
per la Junta Permanent el passat 7 de gener), resolució de casos d’alumnes que canviaven el
centre de Pràctiques o es donaven de baixa, gestió de les places en Centres que demanaven
una estada superior a les 120 hores per adjudicar les places de Pràctiques Externes del Grau de
Psicologia, i preprogramació de la Jornada Informativa convocada per a l’11 de juny. També
informa de les accions que estan previstes per a les pròximes setmanes: Revisió de l’oferta de
places de Pràctiques en el Geronimo, reelaboració de la Guia Docent en anglès.
Finalitzat aquest punt, la professora Maria Álvarez es retira per tal de poder assitir a la reunió
de la Unitat de Psicologia Bàsica a la qual ha estat convocada.

2. Valoració de la Normativa i Procediments per a cursar les Pràctiques Externes de
Psicologia i els Pràcticums de Logopèdia.
La CPE dóna el vist-i-plau per tal que aquesta Normativa es presenti a la Junta Permanent per a
procedir a la seva aprovació.

3. Revisió dels criteris per a atorgar Matrícules d’Honor.
La CPE acorda mantenir els criteris que s’han seguit fins ara (repartiment per àrees de
coneixement) i que donen la següent distribució de 12 matrícules per a 242 alumnes:

Pràctiques SPL: 18 alumnes, 1 matrícula (professors: Gemma Guillazo, Jordi Fernández, Lluís
Capdevila, Josep Baqués, Olga Soler, Antoni Font i David García Romero)
Pràctiques Clínica: 122 alumnes, 6 matrícules (professores: Lourdes Ezpeleta, Claustre Jané,
Montserrat Gomà, Marisol Mora, Núria de la Osa, Teresa Gutiérrez, Susanna Subirà, Olga
Pont).
Pràctiques Psicologia Social: 62 alumnes, 3 matrícules (professores Inma González y Susana
Pallarés).
Pràctiques professora Ester Arozarena: 25 alumnes, 1 matrícula.
Altres professors de Pràctiques Externes: 13 alumes, 1 matrícula (Professors Jordi Fernández,
Olga Soler, Joaquim Limonero, José Luis Lalueza i Ramon Cladellas).

4. Precs i Preguntes:
La coordinadora d’intercanvis comenta que es reben bastantes peticions d’estudiants
d’Universitats estrangeres que volen venir a fer practiques a la Facultat. Se’ls informa de què
actualmente l’única via seria col·laborar amb un grup de recerca (conveni departamental) però
que no se’ls hi poden oferir practiques a centres. S’acorda derivar-los al Servei d’Ocupabilitat
per a que els informin sobre practiques extracurriculars. Actualment molt pocs estudiants de la
Facultat sol·liciten el programa Erasmus Pràctiques.
La professora Susana Pallarés demana:
-

-

-

Creació d’un Espai Moodle per a les Pràctiques Externes. El Vicedegà es compromet a
crear-ne un per al curs 19-20 amb l’objectiu de facilitar l’entrega de les memòries a les
tutores acadèmiques, publicitar les normatives i notícies que siguin d’interès per als
alumnes. També es planteja la conveniència d’elaborar, a mig termini, un model de
Memòria de Pràctiques que sigui comú a totes les Tutores Acadèmiques.
Fer constar l’agraïment a tot el personal de la Gestió Acadèmica, i especialment a la
Dolors Fustagueras, per la seva tasca sense la qual no es podrien materialitzar les
estades de Pràctiques dels alumnes del Grau de Psicologia i del Grau de Logopèdia.
Aquesta proposta és recolzada per tots els assistents a la reunió.
Incorporar-se com a ponent a la Jornada Informativa que es farà per als alumnes de
3er de Psicologia el proper 11 de juny.

Els membres de la CPE acorden que la comunicació i enviament de documents entre ells es faci
mitjançant el correu electrònic i no el Nebula.
S’acorda que la pròxima reunió ordinària de la CPE es convoqui no més tard del 10 de juliol.

Sense més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la reunió a les 13.50 hores.

