Acta COMISSIÓ D’ORDENACIÓ ACADÉMICA
Data: 6 de juny de 2014
Hora d’inici: 13 hores
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. Revisar l’escrit en relació al tema del Plagi, incorporar esmenes i fer
proposta definitiva.
Es presenta l’escrit, es proposen algunes modificacions el text definitiu queda
redactat de la següent manera:
La copia o plagi, tant en el cas de treballs com en el cas dels exàmens, constitueixen
un delicte que pot representar suspendre l’assignatura.
 Es considerarà que un treball, activitat o examen està “copiat” quan
reprodueix tot o una part del treball d'un/a altre/a company/a.
 Es considerarà que un treball o activitat està “plagiat” quan es presenta com a
propi una part d’un text d'un autor sense citar les fonts, independentment que
les fonts originàries siguin en paper o en format digital. (més informació sobre
plagi a http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html)
S’acorda que s’enviarà a tot el professorat i es penjarà al web de la facultat.
2. Presentació i aprovació, si escau, dels nivells d’anglès que cal assolir
pels estudiants del grup 71.
Per tal d’assegurar que els estudiants que cursen el Grau de Primària en Anglès
tinguin la suficient competència lingüística en aquest idioma es proposa incorporar
uns nivells d’exigència mínim en cadascuna de les següents assignatures.
a. Llenguatges i Contextos II: Avaluació: Per poder superar l’assignatura
els estudiants del Grau en anglès (grup 71) han de demostrar haver assolit
els objectius identificats pels descriptors* del nivell B2.2 del MECR tant en
situacions de la vida quotidiana, com a l’àmbit acadèmic. Consultar
descriptors*
b. Projecte Lingüístic de Centre i Plurilingüisme: Per poder superar
l’assignatura els estudiants del Grau en anglès (grup 71) han de demostrar
haver assolit els objectius identificats pels descriptors* del nivell C1 del
MECR tant en situacions de la vida quotidiana, com a l’àmbit acadèmic.
Consultar descriptors*
S’acorda posar aquesta nota en les guies de les assignatures afectades.

*

http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Marc%20europeu%20comu%20de%20ref
erencia%20per%20a%20les%20llengues/Arxius/marc_cap3.pdf

3. Informació de les gestions que s’estan fent en relació al tema de les
Mencions.
S’informa que avui els estudiants han fet arribar el nom de les persones que estaran
en l’equip de treball. A partir d’aquesta informació es completarà l’equip de treball
per començar a treballar en el tema.
Bellaterra, (Cerdanyola del Vallès), 4 de juny de 2014

