Acta COMISSIÓ D’ORDENACIÓ ACADÉMICA
Data: 17 d’abril de 2009
Hora d’inici: 10 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 la proposta de crèdits de lliure elecció
S’aprova la proposta presentada. Queda només pendent de gestionar que l’activitat
de representació dels estudiants pugui tenir un valor variable que oscil·li entre 1’5
crèdits (45 hores) i 3 crèdits (90 hores) d’aquesta manera si a un estudiant només se
li poden reconèixer 45 hores ja podrà tenir un 1’5 crèdits però si un altre en tingués
60 se li podrien reconèixer 2 crèdits i així successivament.
Hi ha dos propostes desestimades. Una per entrar fora de termini (es pot fer el
segon semestre) i un altre perquè la comissió entén que no aporta nous elements a
les assignatures que ja s’ofereixen a la facultat.
2.- Aprovació, si s’escau, del procediment de la prova de conjunt
S’aprova el procediment de la prova de conjunt amb una petita esmena d’un
paràgraf del redactat.
3.- Aprovació, si s’escau, de la proposta equiparacions de títols
S’aprova la proposta.
Resta de veure quin tipus de convalidació es farà per aquelles persones que tenen el
títol de diplomat i volen fer el grau. Cal preguntar si ja hi ha criteris al respecte
d’aquest tema.
4.- Presentació i valoració de proposta d’horaris per el primer curs
Es presenta la proposta i es valora com a viable per el primer curs. Tot i que no
podrà ser un model replicat en tots els nivells donat que la tipologia de les
assignatures de segon, tercer i quart és molt variable tant pel que fa al nombre de
crèdits com pels temes a treballar.
També es manifesta la necessitat de que en les tres assignatures de Formació Bàsica
Compartida i la de Llenguatges i Contextos per les seves peculiaritats (nombre de
grups en les que s’ofereix i professorat implicat) hi hagi un coordinador
d’assignatura.
5.- Torn obert de paraules
Es demana, un cop més, per part dels coordinadors de titulació que se’ls informi
degudament quan hi ha canvis de professorat a la meitat del curs o bé quan un

professor a de faltat per raons diverses (malaltia, permís, etc.) Es farà una carta als
directors del departaments i caps d’unitats fen la demanda i es recordarà en les
reunions de caps de departament i unitats.
Bellaterra, (Cerdanyola del Vallès), 17 d’Abril de 2009
Carme Armengol
Vicedegant d’Ordenació Acadèmica

