Acta COMISSIÓ D’ORDENACIÓ ACADÉMICA
Data: 9 de novembre de 2010
Hora d’inici: 12 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 assignatures de lliure elecció per el
segon semestre del curs 2010-2011
S'aprova la proposta d'assignatures de lliure elecció proposades pel proper semestre.
S'apunta la possibilitat de que ens hàgim deixat alguna activitat. S'han presentat
totes les que han arribat al gestió acadèmica, possiblement aquelles que falten sigui
perquè s'hagin presentat con activitats de la UAB i no com activitats de facultat.
2. Aprovació si s'escau de la modificació de reconeixement dels CFGS i
els estudis de Grau de la facultat
S'aprova la modificació de reconeixement amb els termes que s'adjunta en l'arxiu
annex.
3. Valoració del concepte de presencialitat i del percentatge que
aquesta ha de tenir en les assignatures de grau
Es valora el tema de la presencialitat. No es veu convenient fer uns criteris tancats.
Es considera que la idea que hem de transmetre com a facultat és que els
ensenyaments que impartim als graus són presencials. El professorat pot arbitrar el
sistema que cregui convenient per controlar aquesta assistència. Cal que quedi
recollit a la guia el % de presencialitat que cal tenir per poder ser avaluat. En
qualsevol cas entenem que la no presencialitat es pot donar per múltiples causes i
que a l'estudiant no li cal portar cal tipus d'evidència per justificar la no assistència.
El que compta és que aquell dia l'estudiant no ha assistit no entrem a valorar els
motius, qualsevol causa entraria dins del % que admetem. També cal trametre la
idea de que cal que hi hagi una comunicació fluida amb els estudiants. Cal potenciar
l'ús de plataformes virtuals (campus virtual o altres) per tal de poder proporcionar als
estudiants els materials de suport que necessitin pel seguiment de l'assignatura.
4. Valoració del tractament que fem del pràcticum per aquells
estudiants que tenim matriculats i que treballen en centres
educatius
S'ha presentat la demanda que fan alguns estudiants que venen de CFGS que
treballen en centres de la mateixa tipologia on nosaltres els enviem a fer practiques.
El tema queda obert per una propera COA per tal de que anem reflexionant sobre
possibles solucions.

Bellaterra, (Cerdanyola del Vallès), 9 de novembre de 20101
Carme Armengol
Vicedegant d’Ordenació Acadèmica

ADDENDA A L’ANNEX DE LA COMUNICACIÓ DE DATA 11-05-2009 DE LA CAP DE L’ÀREA D’AFERS
ACADÈMICS A LA DEGANA DEL CENTRE ON LI COMUNICA L’APROVACIÓ DE LES
CORRESPONDÈNCIES PROPOSADES PEL CENTRE, ENTRE DETERMINATS CICLES FORMATIUS DE
GRAU SUPERIOR I ELS ESTUDIS CONDUENTS A TÍTOLS DE GRAU DE LA FACULTAT PER A LA SEVA
MODIFICACIÓ.
Mitjançant la present addenda la Degana de la Facultat de Ciències de l’Educació, Rosa Mª Pujol
Vilallonga, a proposta de la Comissió d’Ordenació Acadèmica de la Faculat reunida en data 09-11-2010
eleva a la Comissió d’Estudis de Grau de la Universitat per a la seva aprovació la petició de modificació
de les correspondències aprovades per la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB en data 05-05-2009
entre determinats cicles formatius i el Grau en Educació Social, en el sentit que s’indica a continuació:
(1) El canvi proposat per al reconeixement que es fa des del CFGS Serveis socioculturals i a la
comunitat: Integració social en crèdits del Grau en Educació Social:
Incorporar en el reconeixement:
Curs
Assignatura
2n
Disseny, seguiment i avaluació de plans i programes

Caràcter
OB

ECTS
12

A canvi suprimir del reconeixement:
Curs
Assignatura
Crèdits optatius, en funció de l'optativitat cursada al CFGS

Caràcter
OP

ECTS
12

(2) El canvi proposat per al reconeixement que es fa des del CFGS Serveis socioculturals i a la
comunitat: Animació sociocultural en crèdits del Grau en Educació Social:
Incorporar en el reconeixement:
Curs
Assignatura
2n
Disseny, seguiment i avaluació de plans i programes

Caràcter
OB

ECTS
12

A canvi suprimir del reconeixement:
Curs
Assignatura
3r
Desenvolupament cultural comunitari
4t
Educació en el temps lliure de nens i joves

Caràcter
OP
OP

ECTS
6
6

Des del centre considerem que aquests canvis s’haurien d’aprovar amb efectes a partir del curs 20102011, i que excepcionalment i en cas que algun estudiant del curs 2009-2010 ho sol.liciti es pugui
autoritzar l’anul.lació del reconeixement que li havia estat aplicat d’acord amb la taula de
correspondències del curs 2009-10 i li sigui aplicada la taula de correspondències aprovada i
d’aplicació a partir del curs 2009-10.
Bellaterra, 9 de novembre 2010

La Degana de la Facultat de Ciències de l’Educació
Rosa M. Pujol Vilallonga

