Acta COMISSIÓ D’ORDENACIÓ ACADÉMICA
Data: 17 de febrer de 2011
Hora d’inici: 16 hores tarda
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 la proposta de premis extraordinaris del
curs 2009-2010
S'aproven les propostes de premis extraordinaris del curs 2009-2010
2. Aprovació, si s'escau, de les memòries de seguiment dels títols de
Grau
Es presenta la memòria de seguiment dels títols de grau. Es fan les esmenes
oportunes. Un cop incorporades incorporo el nou document en l'arxiu annex.
3. Aprovació, si s'escau, dels criteris elaboració del pla docent dels
estudis de grau i calendari
S’aproven els criteris d'elaboració de pla docent. Adjunto document aprovat.
4. Aprovació, si s'escau, de l'oferta de places i criteris d'admissió per
canvi d'estudis
S'aprova el document d'oferta de places i criteris d'admissió per canvi d'estudis
amb algunes variacions pel que fa al percentatge de places reservades.
Infantil 1%, Educació Social, Primària i Pedagogia 5%
5. Aprovació, si s'escau, de l'oferta de places i criteris d'admissió per
convalidació d'estudis estrangers
S'aprova el document d'oferta de places i criteris d'admissió per convalidació
d'estudis.
6. Valoració de la proposta de Normativa d'Avaluació de la Facultat
7. Valoració del tractament que fem del pràcticum per aquells
estudiants que tenim matriculats i que treballen en centres
educatius.
Queden pendents els punts 6 i 7 per la propera COA

Bellaterra, (Cerdanyola del Vallès), 17 de febrer de 2011
Carme Armengol
Vicedegant d’Ordenació Acadèmica

Relació de candidats a premi extraordinari curs 2009-10 de les diverses titulacions de la Facultat de Ciències de
l’Educació de la UAB. Proposta que es presentarà per a la seva aprovació a la COA-Facultat de data: 17-02-2011
Un cop aprovada per la COA-Facultat s’elevada per a la seva aprovació al Consell de Govern de la UAB
Titulació de Mestre/a Especialitat Llengua Estrangera
DNI

COGNOMS I NOM

N*

45483332 Martínez Puig, Anna

2,897

52598943 Barberà Cubero, Anna

2,507

Titulació de Mestre/a Especialitat Educació Primària
DNI

COGNOMS I NOM

N*

39692424 Sallent Pladevall, Esther

3,016

46642432 Vendrell Molina, Núria

2,722

Titulació de Mestre/a Especialitat Educació Infantil
DNI

COGNOMS I NOM

N*

39366314 Garcia Martínez, Maribel

2,971

40370247 Deulofeu Canoves, Marina

2,819

47780419 Palenzuela Roses, Laia

2,757

43441011 Ros Galimany, Gemma

2,663

Titulació de Mestre/a Especialitat Educació Física
DNI

COGNOMS I NOM

N*

78093151 Tapia Valverde, Anna

3,32

43525477 Torrillas Esteban, Ignasi

3,068

Titulació de Mestre/a Especialitat Educació Especial
DNI

COGNOMS I NOM

N*

46654747

Arias Mayoral, Maria Carmen

2,686

46988373

Reverte Lecha, Ainhoa

2,245

Titulació de Mestre/a Especialitat Educació Musical
DNI

COGNOMS I NOM

N*

36524817

Pantinat Hernández, Laia

2,542

36522127

Guasch Cervelló, Eulàlia

2,514

Titulació de Diplomatura d'Educació Social
No hi ha candidats que puguin optar a la menció de premi extraordinari de titulació ja que l’estudiant amb la nota mitjana global
més alta de la promoció 2009-2010 té una qualificació de 2,23.
Per la qual cosa el premi es declara desert.

Titulació de Llicenciatura en Psicopedagogia
DNI

COGNOMS I NOM

N*

39377055

Culell Boix, Alba

2,695

47164151

Merino Marín, Eva

2,457

Titulació de Llicenciatura en Pedagogia
DNI

COGNOMS I NOM

40365309 Espona Barcons, Berta
52307618 Rodriguez Ficapal, Maria

N*
2,678
2,59

Proposta d’oferta de places i criteris d’admissió per canvi d’estudis
Per al curs acadèmic 2011/2012

Atès el que disposa la Normativa d'accés als estudis universitaris de grau de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), aprovada pel Consell de Govern de la UAB el 13/05/2010.
La degana de la Facultat de Ciències de l’Educació,
Proposa a la Comissió d’Ordenació Acadèmica de la Facultat:
Primer. Ofertar les places de nou accés, que es detallen, per als estudiants que hagin superat
estudis universitaris espanyols parcials, o que hagin superat estudis universitaris parcials
provinents de sistemes educatius estrangers recollits a l’article 38.5 de la Llei orgànica d’educació,
d’acord amb el que estableix la normativa indicada, i que desitgin accedir a la Facultat de Ciències
de l’Educació de la UAB per a fer ensenyaments conduents a l’obtenció del títol de Grau següents:
Percentatge
Titulació de grau

Torn

de places
reservades

Total
places

Grau en Educació Infantil

Tarda

1%

2

Grau en Educació Primària

Tarda

5%

15

Grau en Educació Social

Matí

5%

4

Grau en Pedagogia

Matí

5%

4

Segon. Les persones interessades a accedir a la UAB per la via de canvi d’estudis, han d’haver
tramitat la sol·licitud dins del termini que es detalla a l’apartat cinquè.
Per a formalitzar la sol·licitud, cal presentar un formulari de sol·licitud segons el model que lliuri la
Gestió Acadèmica del centre que organitza els estudis i acompanyar-lo de la documentació
pertinent.
Tercer. La baremació i selecció de l’expedient acadèmic dels estudiants que sol·licitin l’accés, es
farà d’acord amb els criteris aprovats en la normativa indicada i que són els següents:

a) Primer, les persones procedents d’estudis afins a la branca de coneixement
dels estudis sol·licitats.
b) Segon, les persones procedents d’estudis no afins a la branca de coneixement
dels estudis sol·licitats.
c) Dins de cada grup les sol·licituds s’ordenaran d’acord amb els criteris
següents:
1) Es calcularà la nota mitjana dels crèdits reconeguts d’acord amb els
següents criteris:
1.1) Les assignatures qualificades com a apte, convalidada, assolida,
reconeguda, anul·lada, o de fase curricular que no tinguin cap nota
associada no es tindran en compte per al barem de l’expedient

1.2.) Es puntuarà les matèries adaptades amb la qualificació de
l’assignatura prèvia.
1.3.1.) La nota mitjana dels crèdits provinents d’expedients de plans
d’estudis estructurats en crèdits es calcularà d’acord amb la següent
fórmula:
CR=[suma de (PxNm)]/Nt
On CR= Nota mitjana dels crèdits reconeguts
P= Puntuació de cada matèria reconeguda
Nm= Nombre de crèdits que integren la matèria
reconeguda
Nt= Nombre de crèdits reconeguts en total
1.3.2.) La nota mitjana dels crèdits provinents d’expedients de plans
d’estudis no estructurats en crèdits, es calcularà d’acord amb la següent
fórmula:
CR=[(2xsuma de Pa)+suma de Ps]/[(2xNa)+Ns]
On CR= Nota mitjana dels crèdits reconeguts
Pa= Puntuació de cada matèria anual reconeguda
Ps= Puntuació de cada matèria semestral reconeguda
Na= Nombre d’assignatures anuals reconegudes
Ns= Nombre d’assignatures semestrals reconegudes
El valor de P, Pa i Ps dependrà de com estigui qualificada la matèria:
En el cas que la matèria hagi estat qualificada amb valors quantitatius
serà igual a la nota quantitativa que consti a l’expedient.
En el cas que la matèria hagi estat qualificada amb valors qualitatius
s’obtindrà d’acord amb el barem següent:
No presentat= 0
Apte per compensació= 0
Suspens= 2,5
Aprovat= 6
Notable= 8
Excel·lent= 9,5
Matrícula d’honor= 10
En el cas d’expedients no provinents del sistema educatiu espanyol, el
valor de P, Pa, i Ps s’obtindrà mitjançant el procediment següent,
ordenats per prelació: a) les equivalències de qualificacions estrangeres
aprovades pel Ministeri amb les competències corresponents, b) de no
existir les anteriors, amb les equivalències de qualificacions estrangeres
aprovades per la comissió delegada pel Consell de Govern amb
competències sobre l’ordenació acadèmica dels estudis de grau, c) de
no existir les anteriors, i si la UAB ha signat un conveni de col·laboració
amb la universitat d’origen, s’aplicarà la qualificació que determini el
coordinador d’intercanvi del centre, d) de no existir aquest conveni,
s’aplicarà un 5,5 com a nota mitjana dels crèdits reconeguts.
2) A continuació es ponderarà la nota mitjana obtinguda amb la qualificació
d’accés a la universitat, d’acord amb el procediment següent: el càlcul de la
nota mitjana de l’expedient acadèmic es farà d’acord amb la fórmula següent:
NP=(NAx0,6)+(CRx0,4)
NP= Nota ponderada

NA= Nota d’accés a la universitat
CR= Nota dels crèdits reconeguts
Quart. La resolució d’admissió es publicarà al tauler d’anuncis del centre i es detallarà la relació de
persones admeses, en llista d’espera, i també les sol·licituds denegades i el motiu de la denegació.
També es podrà consultar en la web del centre, www.uab.cat/ciencies-educacio, en aquest cas la
persona interessada estarà identificada amb el número de registre i la data de la sol·licitud.

Cinquè. D’acord amb el calendari academicoadministratiu aprovat pel Consell de Govern de la
UAB, el centre estableix el calendari següent:
Per a la sol·licitud d’accés: de l’11 d’abril al 13 de maig de 2011
Publicació de la resolució d’admissió: 15 de juliol de 2011
Matriculació: 19 de juliol de 2011
Publicació, si escau, de les places vacants: 15 de setembre de 2011
Publicació, si escau, d'una segona convocatòria: del 16 al 23 de setembre de 2011

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 16 de febrer de 2011
La degana de la Facultat de Ciències de l’Educació,

Rosa M. Pujol Vilallonga

Proposta d’oferta de places i criteris d’admissió per convalidació
d’estudis
Per al curs acadèmic 2011/2012
Atès el que disposa la Normativa d'accés als estudis universitaris de grau de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), aprovada pel Consell de Govern de la UAB el 13/05/2010.
La degana de la Facultat de ciències de l’Educació,
Proposa a la Comissió d’Ordenació Acadèmica de la Facultat:
Primer. Ofertar les places de nou accés, que es detallen, per als estudiants que hagin superat
estudis universitaris estrangers parcials o totals de sistemes educatius no inclosos al capítol VII de
la normativa d’accés, que no hagin obtingut l’homologació del seu títol a Espanya i que desitgin
accedir a la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB per a fer ensenyaments conduents a
l’obtenció del títol de Grau següents:

Titulacions de Grau

Torn

Grau
Grau
Grau
Grau

Tarda
Tarda
Matí
Matí

en
en
en
en

Educació Infantil
Educació Primària
Educació Social
Pedagogia

Percentatge
de
places
reservades
1%
1%
1%
1%

Total
places
2
3
1
1

Segon. Les persones interessades a accedir a la UAB per la via de convalidació d’estudis, han
d’haver tramitat la sol·licitud dins del termini que es detalla a l’apartat cinquè.
Per a formalitzar la sol·licitud, cal presentar un formulari de sol·licitud segons el model que lliuri la
Gestió Acadèmica del centre que organitza els estudis i acompanyar-lo de la documentació
pertinent.
Tercer. La baremació i selecció de l’expedient acadèmic dels estudiants que sol·licitin l’accés, es
farà d’acord amb els criteris aprovats en la normativa indicada i que són els següents:
a) Primer, les persones procedents d’estudis afins a la branca de coneixement dels estudis
sol·licitats.
b) Segon, les persones procedents d’estudis no afins a la branca de coneixement dels estudis
sol·licitats.
c)

Les places s’assignaran a les persones del primer grup d’acord amb l’oferta de places i la
nota mitjana dels crèdits convalidats.

d) En el cas que quedin places vacants s’assignaran a les persones del segon grup d’acord
amb el nombre de places sobrants i la mitjana dels crèdits convalidats.
e) En el cas que totes les places es cobreixin amb alumnes del primer grup i quedin alumnes
d’aquest grup sense plaça, aquests quedaran en llista d’espera. S’elaborarà una segona

llista d’espera per a les persones procedents del segon grup, les quals podrien optar a les
places si no quedessin cobertes per les persones del primer grup.
Quart. La resolució d’admissió es publicarà al tauler d’anuncis del centre i es detallarà la relació de
persones admeses, en llista d’espera, i també les sol·licituds denegades i el motiu de la denegació.
També es podrà consultar en la web del centre, www.uab.cat/ciencies-educacio, en aquest cas la
persona interessada estarà identificada amb el número de registre i la data de la sol·licitud.
Cinquè. D’acord amb el calendari academicoadministratiu aprovat pel Consell de Govern de la
UAB, el centre estableix el calendari següent:
Per a la sol·licitud d’accés: de 26 d’abril a 20 de maig de 2011
Publicació de la resolució d’admissió: 15 de juliol de 2011
Matriculació: 19 de juliol de 2011
Publicació, si escau, de les places vacants: 15 de setembre de 2011
Publicació, si escau, d'una segona convocatòria: del 16 al 23 de setembre de 2011

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 16 de febrer de 2011
La degana de la facultat de Ciències de l’Educació,

Rosa M. Pujol Vilallonga

