Acta de la COMISSIÓ D’ORDENACIÓ ACADÈMICA (GRAUS)
Data: 9 de desembre de 2015
Hora d’inici: 13h
Lloc: Sala de Màsters 2 (G5)
Assistents: Sílvia Blanch, Albert Casals, Salvador Comellas, Marta Flores, Neus González,
Sara Lladó, Anna Marbà, Dolors Masats, Margarida Massot, Rosa Ma. Megías, Antoni
Navío.
Excusats: Digna Couso, Pere Godall
Absents: Clara Cardós, Isabel Ma. Moreno, Carme Ruiz

Temes tractats:
1. Presentació i aprovació, si s'escau, dels tribunals de Premis Extraordinaris de Grau i
Màster del curs 2014/15
S’aprova per assentiment la proposta de tribunals presentada i que s’adjunta amb
aquesta acta.
2. Proposta de modificació de la programació d'assignatures per problemàtiques
d'incompatibilitats dels estudiants que cursen la doble titulació GEI/GEP
S’aprova proposar a la propera Junta Permanent la desprogramació de l’assignatura
“Aspectes instrumentals de la llengua” de 2n del GEI pel pla d’estudis de l’alumnat
que realitza la doble titulació. Es pren aquesta decisió per evitar un solapament
d’aquesta assignatura amb les de Llenguatges i Contextos I i II de GEP que els
alumnes de la doble ja han cursat.
3. Proposta sobre les mencions i les optatives del Grau d'Educació Primària del curs
vinent
En base a:
- el poc temps al càrrec dels nous vicedegans,
- a la necessitat d’un estudi en més profunditat del funcionament de l’optativitat i
les mencions que hi ha actualment,
s’acorda:
- prorrogar sense canvis, però només pel curs 2016-17, la mateixa oferta
d’optativitat i de mencions de totes les titulacions de la Facultat que existeix en
el curs actual,
- realitzar un estudi i obrir debat durant la resta del curs 2015-16 per tal de poder
presentar una nova proposta a la COA de la tardor de 2016,
Així mateix, també es decideix:
- Estudiar i, si és possible, aplicar que l’alumnat de les mencions incorporades
aquest curs al GEP puguin tenir de tutors de PV a professorat de l’especialitat
que cursen.

-

-

Estudiar la problemàtica a l’entorn de l’examen de nivell de català vinculat
actualment a l’assignatura de 3r de GEP Projecte Lingüístic de Centre i
Plurilingüisme i que és requisit per aprovar aquesta assignatura. La qüestió és
que al grup 71 l'assignatura es fa en anglès i llavors queda poc coherent. Es
mirarà si es pot canviar l’assignatura amb què es vincula.
Així mateix es revisarà si hi ha altres alternatives respecte a aquesta
vinculació de la prova amb l’aprovació d’assignatures del GEP i del GEI.

Finalment, s’aclareixen els següents temes:
- Quan el GEI va passar a tenir dos grups de tarda i cap de matí i, per tant, no calia
repetir assignatures per cada torn, es va decidir desprogramar algunes optatives
d’aquest Grau en base a: 1) la decisió d’oferir la menció de NEE, responent a una
demanda dels estudiants; i 2) la necessitat de no augmentar el nombre
d’optatives que s’ofereixen (per no augmentar la ràtio). Per seleccionar quines,
es va utilitzar com a criteri el de desprogramar aquelles amb una matrícula baixa
el curs anterior i buscar omplir grups (tenir 40 estudiants en un grup en comptes
de dos grups de 20). Davant d’algun cas en què es posa en dubte si la decisió va
ser la correcta i si hi havia factors ocasionals que vagin concórrer en el moment
de mirar-ho i que justifiquessin la baixa matrícula, es decideix que s’estudiarà
quants alumnes queden fora per manca de places en assignatures optatives que
tenen un sol grup. A partir d’aquí, es tornarà a valorar si és pertinent obrir de
nou els dos grups.
- La decisió sobre quines optatives d'Educació Social es programen es pren
fonamentant-se en la previsió de demanda que fa el propi alumnat de la
titulació (se’ls passa una enquesta per saber-ne les intencions).
- La programació de l’assignatura sobre AICLE al segon semestre es fa d’acord
amb el que proposa el departament responsable.
4. El títol del Grau d'Educació Primària en anglès: problemàtica i informacions al
respecte
Davant de la demanda de clarificació de l’alumnat del grup 71, s’aclareix que només
és possible donar-los el títol de Grau d’Educació Primària, amb un suplement on es
farà constar el percentatge d’assignatures que s'han fet en anglès. També es precisa
que en cap document oficial de la Facultat s’ha dit una altra cosa diferent.
També en relació al GEP amb docència en anglès, es reafirma que les assignatures
que cursen són exactament les mateixes que les del GEP en català, només amb el
canvi de la llengua vehicular. I que si hi ha algun cas d’assignatures en què això no
passi, s’hi intervindrà per solucionar la situació.
5. Torn obert de paraules
Ningú fa ús d’aquest torn.

Cerdanyola del Vallès, 10 de desembre de 2015

