Acta COMISSIÓ D’ORDENACIÓ ACADÉMICA
Data: 28 d’abril de 2011
Hora d’inici: 9 hores matí
Lloc:Sala de Juntes FCE
La relació de assistència i d’absències es recull en el full de signatures que
acompanya aquesta acta
Temes tractats:
1. Aprovació, si s’escau, de les activitats de lliure elecció presentades
per a realitzar el proper curs 2011/2012
S’aprova la proposta presentada.
2. Aprovació, si s’escau, del document de Criteris i Pautes Generals
d’Avaluació.
S'aprova el document Criteris i Pautes Generals d'Avaluació. S'inclourà l'escrit en
la guia de l'estudiant i prego als coordinadors que en facin difusió entre el
professorat. (adjunto arxiu amb les correccions fetes). Ens queda pendent
propiciar trobades / seminaris entre el professorat per reflexionar entorn el
concepte avaluació continuada.
3. Valoració del tractament que fem del pràcticum per aquells
estudiants que tenim matriculats i que treballen en centres
educatius.
S'ha valorat el document en relació al tractament del pràcticum per aquells
estudiants que tenim matriculats i que treballen en centres educatius. Us adjunto
document amb les incorporacions de les noves idees que van sorgir. D'aquí a final
de curs hauríem de poder presentar un document que comencés a ser vàlid de
cara al proper curs, ho treballarem amb els coordinadors de titulació i si cal
tornaríem a convocar una nova COA per tornar a exposar el tema.
Bellaterra, (Cerdanyola del Vallès), 28 d’abril de 2011
Carme Armengol
Vicedegant d’Ordenació Acadèmica

CRITERIS I PAUTES GENERALS D’AVALUACIÓ DE LA FACULTAT
DE CIENCIES DE L’EDUCACIÓ1
(Acord Comissió Ordenació Acadèmica de 28 d’abril de 2011)
L’avaluació és el procés que s’estableix per valorar l’assoliment dels resultats
d’aprenentatge a partir de les evidencies que es defineixen en la guia de cada
assignatura. Els criteris d’avaluació han de fer-se públics en les guies docents i s’han
de concretar en els programes de les assignatures. El mètode i calendari de
qualificació no podrà modificar-se durant el curs a no ser que existeixi un motiu
excepcional que ho justifiqui, donat aquest supòsit cal publicitar el canvi amb la
suficient antelació tot i assegurar-nos de que la informació arriba a tots els
estudiants.
El procés d’avaluació en la Facultat de Ciències de l’Educació es porta a terme
mitjançant una avaluació continuada dels aprenentatges que els estudiants van
realitzant al llarg del curs acadèmic. Aquest procés no impedeix que existeixi una
prova final de síntesi que en cas de fer-se, no hauria de superar el 50% del valor
total de la qualificació. Queda exclòs d’aquest criteri el projecte fi d’estudis o el
supòsit que s’explicita en el proper paràgraf.
A partir de la segona matricula, l’avaluació de l’assignatura o mòdul podrà consistir,
a decisió del professorat responsable, en una sola prova de síntesi, que permeti
l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura.
La majoria dels estudis que ofereix la nostra facultat són presencials. És per aquesta
raó que l’assistència a les classes es considera un requisit imprescindible per poder
aprovar les assignatures. Cada guia docent explicita el % de presencialitat que es
requereix en cada assignatura per poder obtenir una qualificació positiva. Els
justificants que algunes vegades es presenten en cas d’absència serveixen
únicament per explicar l’absència, en cap cas són un eximent de la presencialitat.
Només en casos excepcionals, i degudament documentats, el professorat
responsable de l’assignatura podrà arbitrar, si és possible, activitats
complementàries que compensin la presencialitat exigida.
Correspon a les comissions de docència, en primera instància, i a les comissions
acadèmiques de grau i de postgrau, en segona instància, resoldre qualsevol qüestió
relacionat amb el procés d’avaluació que no resolguin aquests criteris i la Normativa
d’Avaluació de la Universitat Autònoma de Barcelona1. Cal adreçar-se a aquesta
normativa per consultar els processos que s’han de seguir en relació a l’avaluació
curricular mitjançant compensació, a la convocatòria extraordinària de fi d’estudis, a
l’avaluació davant tribunal per tercera matricula, a la revisió ordinària i extraordinària
de les qualificacions, etc.
1

Per completar la informació cal consultar: Normativa d’Avaluació en els Estudis de la
Universitat Autònoma de Barcelona.

Els estudiants que vulguin realitzar les pràctiques en el seu lloc de treball ho hauran de sol·licitar per escrit justificant la demanada, explicitant on treballen,
quina feina i fan i quin és el seu horari.
PROPOSTA ALTERNATIVA DE PRÀCTICUM PELS ESTUDIANTS QUE CURSEN ELS ESTUDIS D’EDUCACIÓ INFANTIL
Excepcionalment es poden estudiar, des de la coordinació de la titulació, propostes alternatives de Pràcticum per aquells estudiants de la facultat (amb titulacions vinculades a l’àmbit educatiu) que estiguin
realitzant feines com a educadors (no es contemplen les feines del tipus monitora de menjador escolar ni d’activitats extraescolars) en centres educatius d’Infantil i Primària. S’ha de poder verificar que
realment l’estudiant pot canviar de rol i que podrà realitzar el treball de contrast complementari a la seva memòria de practiques. Els criteris que regiran són els que s’indiquen a continuació.
Treballen a una escola Bressol
Treballen a un centre de primària
PRACTICUM I
Han de fer el pràcticum igual que els seus companys en un centre de primària
Han de fer el pràcticum igual que els seus companys en un centre de primària
PRACTICUM II
El tenen convalidat
El tenen convalidat
PRACTICUM III
Han de fer el pràcticum igual que els seus companys en l’etapa d’educació infantil d’un centre de Poden fer el pràcticum en el centre on treballen?
primària
En quines condicions?

Han de tenir l’autorització del centre

Ha de tenir el compromís de la seva tutora de que podrà desenvolupar les tasques del
pràcticum

Han de fer el pràcticum en un centre de la xarxa del departament d’educació

No es pot repetir centre de practiques, s’han de veure altres models
Quin valor afegit ha de tenir la memòria? Que haurien de fer per compensar el que els hi facilitem de fer
el pràcticum al lloc on treballen?

Han de fer la mateixa memòria que la resta dels seus companys de grup i a mes a mes un
treball d’aprofundiment suplementari.
No es podrà realitzar el pràcticum III en el lloc de treball si es té el IV reconegut per l’experiència laboral
prèvia de l’estudiant.
PRACTICUM IV
Poden fer el pràcticum en el centre on treballen?
Poden fer el pràcticum en el centre on treballen?
En quines condicions?
En quines condicions?

Han de tenir l’autorització del centre i el compromís de la seva tutoria

Han de tenir l’autorització del centre

Han de fer el pràcticum en un centre de la xarxa de la facultat

Ha de tenir el compromís de la seva tutora de que podrà desenvolupar les tasques del
pràcticum

El centre ha de tenir un projecte d’innovació de qualitat (a criteri del tutor) al que
l’estudiant s’hi pugui vincular

Han de fer el pràcticum en un centre de la xarxa del departament d’educació
Quin valor afegit ha de tenir la memòria? Que haurien de fer per compensar el que els hi facilitem

No es pot repetir centre de practiques, s’han de veure altres models
de fer el pràcticum al lloc on treballen?

El centre ha de tenir un projecte d’innovació de qualitat (a criteri del tutor) al que l’estudiant

Han de fer la mateixa memòria que la resta dels seus companys de grup i a mes a mes
s’hi pugui vincular
un treball d’aprofundiment suplementari.
Quin valor afegit ha de tenir la memòria? Que haurien de fer per compensar el que els hi facilitem de fer
el pràcticum al lloc on treballen?

Han de fer la mateixa memòria que la resta dels seus companys de grup i a mes a mes un
treball d’aprofundiment suplementari.
No es podrà realitzar el pràcticum IV en el lloc de treball si es té el III reconegut per l’experiència laboral
prèvia de l’estudiant.

Els estudiants que vulguin realitzar les pràctiques en el seu lloc de treball ho hauran de sol·licitar per escrit justificant la demanada, explicitant on treballen,
quina feina i fan i quin és el seu horari.
PROPOSTA ALTERNATIVA DE PRÀCTICUM PELS ESTUDIANTS QUE CURSEN ELS ESTUDIS D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Excepcionalment es poden estudiar, des de la coordinació de la titulació, propostes alternatives de Pràcticum per aquells estudiants de la facultat (amb titulacions vinculades a l’àmbit educatiu) que
estiguin realitzant feines com a educadors (no es contemplen les feines del tipus monitora de menjador escolar ni d’activitats extraescolars) en centres educatius d’Infantil i Primària. S’ha de poder verificar
que realment l’estudiant pot canviar de rol i que podrà realitzar el treball de contrast complementari a la seva memòria de practiques. Els criteris que regiran són els que s’indiquen a continuació.
PRACTICUM I (2º curs)
Han de fer el pràcticum igual que els seus companys en un centre de primària
PRACTICUM III (3er curs)
Poden fer el pràcticum en el centre on treballen? En quines condicions?

Han de poder fer l’estada en una aula de primària

Han de tenir l’autorització del centre

Ha de tenir el compromís de la seva tutora de que podrà desenvolupar les tasques del pràcticum

Han de fer el pràcticum en un centre de la xarxa del departament d’educació

No es pot repetir centre de practiques, s’han de veure altres models
Quin valor afegit ha de tenir la memòria? Que haurien de fer per compensar el que els hi facilitem de fer el practicum al lloc on treballen?

Han de fer la mateixa memòria que la resta dels seus companys de grup i a mes a mes un treball d’aprofundiment suplementari.
No es podrà realitzar el pràcticum III en el lloc de treball si el IV i el V són reconeguts per l’experiència laboral prèvia de l’estudiant.
PRACTICUM IV (4ª curs)
Poden fer el pràcticum en el centre on treballen? En quines condicions?

Han de poder fer l’estada en una aula de primària

Han de tenir l’autorització del centre

Ha de tenir el compromís de la seva tutora de que podrà desenvolupar les tasques del pràcticum

Han de fer el pràcticum en un centre de la xarxa del departament d’educació

No es pot repetir centre de practiques, s’han de veure altres models
Quin valor afegit ha de tenir la memòria? Que haurien de fer per compensar el que els hi facilitem de fer el practicum al lloc on treballen?

Han de fer la mateixa memòria que la resta dels seus companys de grup i a mes a mes un treball d’aprofundiment suplementari.
No es podrà realitzar el pràcticum IV en el lloc de treball si el III i el V són reconeguts per l’experiència laboral prèvia de l’estudiant.
PRACTICUM V (4ª curs)
Poden fer el pràcticum en el centre on treballen? En quines condicions?

Han de poder fer l’estada en una aula de primària

Han de tenir l’autorització del centre i el compromís de la seva tutoria

Han de fer el pràcticum en un centre de la xarxa de la facultat

No es pot repetir centre de practiques, s’han de veure altres models

El centre ha de tenir un projecte d’innovació de qualitat (a criteri del tutor) al que l’estudiant s’hi pugui vincular
Quin valor afegit ha de tenir la memòria? Que haurien de fer per compensar el que els hi facilitem de fer el practicum al lloc on treballen?

Han de fer la mateixa memòria que la resta dels seus companys de grup i a mes a mes un treball d’aprofundiment suplementari.
No es podrà realitzar el pràcticum V en el lloc de treball si el III i el IV són reconeguts per l’experiència laboral prèvia de l’estudiant.

