Acta COMISSIÓ D’ORDENACIÓ ACADÉMICA
Data: 6 de febrer de 2013
Hora d’inici: 13:30 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 escau, de la modificació de les Memòries de Pla d'Estudis
de la matèria de Comunicació i Interacció Educativa en tots el graus de la
Facultat.
S’aprova la proposta de dividir la matèria en dues assignatures de 6 ECTS
Comunicació i Interacció Educativa I que recull les competències d’Estratègies
Discursives més Veu i Cos i Comunicació i Interacció Educativa II que recull les
competències de les Tac i les Emocions.
S’aprova també el canvi de nom de l’assignatura Bases Sociopedagògiques de
l’Educació Social (del Grau en Educació Social) per Pedagogia Social. Tot i que aquest
últim canvi ja no estem a temps d’incloure’l en aquesta tongada de canvis. Es deixa
per una propera ocasió.
2. Aprovació, si escau, de la proposta de Premis Extraordinaris dels
estudiants que van finalitzar els seus estudis el passat curs 2011/ 2012.
S’aprova la proposta feta a excepció d’un estudiant que, tot i que acompleix amb els
requisits mínims, un cop estudiat el seu expedient acadèmic la Comissió d’Ordenació
Acadèmica considera que no reuneix les característiques d’excel·lència de Premi
Extraordinari.
La Gestora Acadèmica Rosa Maria Megias demana es faci explícit el seu desacord pel
que fa a la decisió presa de d’excloure a l’estudiant de la proposta de Premi
Extraordinari.
3. Aprovació, si escau, de les memòries de seguiment dels graus de la
facultat.
Es presenten algunes esmenes i es recomana que s’unifiquin més les propostes de
millora. Es pren el compromís de fer aquesta tasca amb els coordinadors de titulació i
es presentarà la proposta final a la Junta Permanent del 27 de febrer per a la seva
aprovació.
4. Torn obert de paraules
S’explica la problemàtica que hi hagut aquests darrers dies en relació a un parell
d’estudiants que se’ls ha trobat copiant mentre realitzaven una activitat d’avaluació.
Prenen el compromís d’incorporar aquest tema en un punt de l’ordre del dia de la
propera COA per valorar quines actuacions podem impulsar des de la facultat per tal
de dissuadir als estudiants en relació a aquestes pràctiques.
Bellaterra, (Cerdanyola del Vallès), 6 de febrer de 2013

Carme Armengol
Vicedegant d’Ordenació Acadèmica

