Acta COMISSIÓ D’ORDENACIÓ ACADÉMICA
Data: 15 de gener de 2013
Hora d’inici: 13 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 modificació de la Memòria ANECA de la
matèria de Llenguatges i Contextos de la Titulació del Grau en Educació
Primària.
S’aprova la proposta de dividir la matèria en dues assignatures de 6 ECTS
Llenguatges i Contextos I que recull les competències de Llengua Catalana i
Llengua Francesa i Llenguatges i Contextos II que recull les competències de
Llengua Anglesa i llengua espanyola.
Més endavant pot sorgir la proposta de dividir la matèria de Comunicació i
Interacció Educativa. Els membres de la COA considerem que pot ser una bona
opció.
2. Presentació i aprovació, si s'escau, d'un text en relació a l'idioma de
realització del TFG en totes les titulacions.
S’aprova el text que es presenta a continuació.



La llengua ‘per defecte’ del Treball Fi de Grau (TFG) és el català.
El treball es podrà redactar (de mutu acord entre el tutor i l’estudiant) en
una llengua diferent del català si la temàtica triada per l’estudiant està
relacionada amb l’ensenyament-aprenentage d’una altra llengua. En
aquest cas, el treball es podrà redactar en la llengua objecte
d’aprenentatge.

3. Aprovació, si s'escau, de l'oferta de places, calendari i criteris d'accés
per les vies que es relacionen a continuació, per el curs 2013 / 2014




S’aprova el canvi d'estudis per trasllat d'expedient en els termes que
s’especifiquen en l’annex.
S’aprova la convalidació d'estudis en els termes que s’especifiquen en
l’annex.
S’aprova un 1% de les places per l’accés de més grans de 40 anys amb
experiència laboral o professional

4. Torn obert de paraules
Es comenta la problemàtica en la que es pot trobar la Menció d’Educació Musical si
es planifica en el torn de tarda, seguint els criteris d’adjudicació de torn aprovats el
curs anterior. Hi ha la possibilitat de que la Menció es quedi sense demanda.

S’acorda esperar a la preinscripció que s’ha de fer el mes de març i amb les dades a
la ma tornar a estudiar la proposta.
Bellaterra, (Cerdanyola del Vallès), 15 de gener de 2013

Carme Armengol
Vicedegant d’Ordenació Acadèmica

