Acta COMISSIÓ D’ORDENACIÓ ACADÉMICA
Data: 19 de febrer de 2009
Hora d’inici: 11:30 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 criteris elaboració Pla Docent 2009/2010 de les titulacions
dels Plans del 92
S’aprova la proposta presentada amb les següents esmenes:


Sembla obvi, però des dels Departaments i les Unitats s’ha de vetllar perquè al
professorat no se li solapin dues assignatures en el mateix horari.



Es fa especial incidència en que l’assignació del pràcticum es faci amb criteris
acadèmics.



La franja horària que es reserva per fer les tutories a totes les diplomatures de
Magisteri s’unificarà a 90 minuts.



Els mòduls horaris per les assignatures optatives de les diplomatures de
Magisteri s’unificaran a 2 hores 30 minuts el primer semestre i 2 hores en el
segon semestre.



La titulació de Psicopedagogia no tindrà la franja horària per l’organització
d’activitats.



Es detecta que alguns dels calendaris de pràcticum estant per sobre de les
hores estipulades. Es farà un estudi per tal de fer el reajustament necessari.

2.- Aprovació proposta de Premis Extraordinaris
S’aprova presentar la proposta de Premis Extraordinaris a la Comissió d’Afers
Acadèmics de la UAB.
3.- Informació Taula d’Equiparacions del Graus amb el CFGS
S’informa de les propostes d’equiparacions, en línees generals semblen correctes. Ca
revisar, però l’equiparació de l’assignatura de Llengües i Aprenentatge en el grau de
Primària.
4.- Torn obert de paraules
Es demana endreçar tot el procés d’Homologació de títols.

Bellaterra, (Cerdanyola del Vallès), 19 de Febrer de 2009
Carme Armengol
Vicedegant d’Ordenació Acadèmica

CRITERIS I CALENDARI
PER A L'ELABORACIÓ DEL PLA DOCENT 2009/2010
Vicedeganat d’Ordenació Acadèmica, 19 de febrer de 2009
Facultat de Ciències de l’Educació

1.- MÒDULS HORARIS UNIFICATS


Segons directrius de la UAB 4'5 crèdits es cobreixen amb 39 hores de docència
presencial.



Evitarem els quarts d'hora. Les sessions de classe haurien de ser sempre de: 1h.,
1h.30 mi., 2h., 2h.30 mi., per facilitar a l'alumne/a la construcció del propi horari.

Titulacions amb cursos amb crèdits ECTS (metodologia Bolonya):


Llicenciatura de Pedagogia: La planificació de les assignatures de tercer i quart
curs d’aquesta llicenciatura es portarà a terme d’acord amb els criteris generals
establerts per la COA de la UAB relatius als plans d’estudi de metodologia
Bolonya.



Diplomatures de Mestre d’Educació Infantil i Primària: La planificació de les
assignatures de tercer curs d’aquestes diplomatures es portarà a terme d’acord
amb els criteris generals establerts per la COA de la UAB relatius als plans d’estudi
de metodologia Bolonya tot i respectant els torns (matí/tarda), referit a les
assignatures troncals i obligatòries i optatives.



El pla d’experimentació es basa en un càlcul de temps total de l’assignatura que
inclou classes presencials, treball dirigit i treball autònom.

1.1.- PROPOSTA DE CALENDARI I DE MÒDULS HORARIS
1.1.1.- Plans estudi metodologia 1992
1r quadrimestre de 14 setmanes (del 14 de setembre al 18 de desembre de 2009)*
2n quadrimestre de 14 setmanes (del 15 de febrer al 28 de maig de 2010)*
*El calendari marc de la UAB està encara pendent d’aprovació
Barem d’hores segons quadrimestre i nombre de crèdits
Crèdits

Hores /setmana
en qm 13 ó 14 setmanes

Hores
totals qm

Hores /setmana
en qm 12 setmanes

Hores
totals qm

6

4 h.

52 - 56

4 h 30’

54

5

3 h.

39 - 42

4 h.

48

4

2 h. 30'

32,5 - 35

3 h.

36

3

2 h.

26 - 28

2 h 30’

30

2

1 h.

13 - 14

1 h 30’

18

Setmanes de docència per titulació, curs i quadrimestre
Curs.Qm E. I.

E. P.

E. M.

E. F.

E. E.

L.E.

E.S.

PE.

PS.

2.1

-

-

14

14

14

14

14

-

-

2.2

-

-

13

13

13

13

14

-

-

3.1

-

-

12

12

12

12

12

3.2

-

-

14

14

14

14

14

4.1

-

-

-

-

-

-

-

14
14
-

14
14
14

14
4.2

-

-

-

-

-

-

-

-

14

14
1.1.2.- Plans d’estudis Espai Europeu d’Educació Superior
1r quadrimestre de 17 setmanes (del 14 de setembre al 22 de gener de 2010)*
2n quadrimestre de 17 setmanes (del 15 de febrer al 18 de juny de 2010)*
*El calendari marc de la UAB està encara pendent d’aprovació
Barem d’hores segons quadrimestre i nombre de crèdits
crèdits
plans 92-93

hores /setmana en
qm 17 setmanes

màxim de

hores /setmana en
qm 15 setmanes

presencialitat per qm

màxim de
presencialitat per qm

6

3 h.

51

3,5 h.

52,5

4

2 h.

34

2,5 h.

37,5

3

1,5 h.

25,5

2 h.

30

Setmanes d’activitat acadèmica per titulació, curs i quadrimestre
Curs.Qm E. I.

E. P.

PE.

2.1

17

15

17

2.2

15

17

17

3.1

15

15

17

3.2

17

17

17

4.1

-

-

17

4.2

-

-

17

2.-TORNS


Cal intentar en el possible concentrar en un sol torn (matí o tarda) cadascun dels
cursos de totes les titulacions que no apliquin l’experimentació en crèdits ECTS.



Procurar respectar el torn: de 8.30h a 14.30h (15.00h. en alguns casos) i de
15.00h a 21.00h.



En la llicenciatura de Pedagogia s’aplicarà el nou model experimental de
distribució horària a primer, segon, tercer i quart curs, excepte 2n cicle de tarda.



Procurar que hi hagi mitja hora de descans, sempre que sigui possible, cada dia.
Estructura dels torns pel curs 2009/2010

Títol

Matí

Educació Social

2n – 3r

-

2n – 3r (2 grups)

2n – 3r

Educació Primària

2n – 3r

2n – 3r

Educació Musical

2n – 3r

-

Educació Física

2n – 3r

-

Educació Especial

2n – 3r

-

Llengua Estrangera

2n – 3r

-

Educació Infantil

Tarda

Pedagogia

2n – 3r

Pedagogia

4t

3r – 4t

Psicopedagogia

-

3r – 4t

3.- ORGANITZACIÓ DE L'HORARI
Cal tenir en compte:
• les limitacions d'espais: es tindrà en compte l’assignació horària prefixada de les
assignatures

que

utilitzen

les

aules

amb

equipaments

específics

(aules

d'informàtica i d'audiovisuals, tallers, laboratoris, aules de música i espais
d'educació física ).
• les limitacions de professorat: assignatures que han de ser impartides per
professorat especialitzat que intervé en diferents titulacions.
• unificació del dia setmanal de pràcticum de totes les titulacions per tal d'afavorir
l'elecció d'optatives i de lliure elecció per part dels estudiants .

• reserva d’una franja horària, de 1,5 hores setmanals, per a la tutoria de
pràcticum a totes les titulacions.
• unificació de l'hora i mitja lliure pels estudiants i per l'organització d'activitats:
de 11.30 a 13.00 i de 16.30 a 18.00 els dijous.
4.- FRANGES HORÀRIES


Recomanem que l’horari de les assignatures sigui rotatiu en el marc de l’horari de
cada torn.



Adaptació dels horaris dels mòduls en què s’imparteixen les assignatures
optatives de les Diplomatures d’Educació Infantil i Primària al barem horari de la
metodologia de l’EEES.
Mòduls 1r quadrimestre 2,5 hores/setmana (qm de 15 setmanes)
Mòduls 2n quadrimestre 2 hores/setmana (qm de 17 setmanes)



L’esquema de l'horari de tarda a les titulacions de mestre, es manté respecte el
curs 2008/09, seguint la rotació bianual:
Mòduls C i D d'optativitat i lliure elecció
Troncals i obligatòries
Mòduls A i B d'optativitat i lliure elecció
Oferta d’optatives de les titulacions de mestre en el torn de tarda
Itineraris
Ciències Educació

Cursos
segon

tercer

Ciències

----

tercer

Ciències Socials

----

tercer

Llengua i Literatura

segon

---

Ed. Artística

segon

---

Expressió

segon

tercer

Intervenció Educativa

segon

tercer

Rotació anual als itineraris que no ofereixen els tres cursos cada any.
Les assignatures optatives de primer curs, com la resta d’assignatures de primer, no
s’oferiran al curs 2009/10. Malgrat això, si els departaments tenen recursos suficients, i
volen fer-ho, podrien oferir assignatures optatives de primer.
5.- ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES



Previsió de mòduls horaris i d'activitats complementàries a la docència. Es
recomana que s’elabori un calendari quadrimestral per titulació utilitzant la franja
comuna.



Caldria reservar una franja horària al mes (3a setmana) per a activitats
organitzades pel Consell d'Estudiants o per altres grups d'estudiants.

6.- FACILITACIÓ D'OPTATIVES I LLIURE ELECCIÓ ALS ESTUDIANTS DE LES DIFERENTS
TITULACIONS DE LA



FACULTAT

Es farà oferta, el més àmplia possible, d'assignatures optatives que poden servir
també per a la lliure elecció. Bona part d'aquestes assignatures se situaran en la
franja horària d'optativitat comuna a totes les titulacions. Es recomana no oferir
assignatures optatives amb menys de 7 alumnes matriculats als 2 últims cursos
acadèmics.



Des de cada titulació es confeccionarà una llista d'assignatures recomanades per
als estudiants d'altres titulacions (a proposta dels coordinadors de titulació). Es
tindrà en compte per a la confecció d'horaris i per a les tutories.



A les titulacions de Pedagogia i Psicopedagogia cal oferir les optatives suficients
per a què els estudiants puguin acabar la carrera.

7.- RECOMANACIONS ALS DEPARTAMENTS PER A LA CONFECCIÓ DEL PLA DOCENT

• Assignar el mateix professorat quan hi hagi dues assignatures quadrimestrals seguides de la
mateixa àrea. En cas que no pugui ser, convé justificar-ne el motiu a la Comissió de Docència de
la Titulació.
• Procurar que els professors de les diplomatures concentrin la seva dedicació preferentment en
una titulació i assegurar, quan s'estimi convenient, la continuïtat dels professors en la mateixa
titulació durant més d’un curs.
• Fer arribar al deganat, per a la confecció de la guia de l'estudiant i per a les tutories de
matrícula, les recomanacions específiques a tenir en compte per a cursar determinades
assignatures (especialment per l'optativitat i la lliure elecció).
• Els professors-tutors de Pràcticum han d'estar vinculats a la titulació en la que imparteixen
classes. S'ha d'evitar que coincideixin les classes d'aquests professors amb l'horari de tutoria del
pràcticum.
• L’assignació de crèdits de Pràcticum III i IV de les diplomatures de mestre no serà inferior a 2
crèdits per professor-tutor, i no superior a 6.
 A la Titulació de Pedagogia els professors assignats com a tutors del pràcticum III haurien de
ser-ho també el curs següent del pràcticum IV.
• Es podria sol.licitar el desdoblament de grups d'una assignatura sempre i quan estigui coberta
tota la docència de l'àrea (comprès el pràcticum, el doctorat i les noves necessitats de les
mencions) i quan hi hagi recursos disponibles.
• Cal que els departaments adjudiquin al seu professorat tots els crèdits de pràcticum que tenen
assignats en el moment d’elaborar el pla docent (és a dir entre el 4 i el 30 d’abril de 2009),
tant si són del primer com del segon quadrimestre.
• Cada titulació adjuntarà a la proposta d’horaris les recomanacions que li són específiques per a
l’assignació de docència al professorat.
• Els professors que imparteixen docència en alguna de les titulacions enquadrades en el pla pilot
(EEES) haurien de poder fer coincidir les hores d’atenció als estudiants amb les franges
reservades per al treball dirigit/autònom.
• Els professorat que intervingui en el Mòdul Internacional que s’ofereix als estudiants Erasmus al
2n semestre, i que faci docència en anglès, pot contemplar-ho com a formació complementària al
seu Pla Docent, en tant que reben el tractament d’assignatures propedeutiques.

Relació de candidats a premi extraordinari curs 2007-08 de les diverses titulacions de la Facultat de Ciències
de l’Educació de la UAB. Proposta que es presentarà per a la seva aprovació a la COA-Facultat de data:19-022009
Un cop aprovada per la COA-Facultat s’elevada per a la seva aprovació al Consell de Govern de la UAB
Titulació de Mestre/a Especialitat Llengua Estrangera
DNI

COGNOMS I NOM

N*

53033384 Subirana Alfonso, Carla
38830681 Torres Marín, Inmaculada

ADREÇA
(carrer, avinguda, plaça, núm, pis, codi postal, població,
província)
Av. Villadelprat, 21 B
3,27 08173 Sant Cugat del Vallès - Barcelona
C/ Sardenya, 353 2n 3a
2,67 08025 Barcelona - Barcelona

Titulació de Mestre/a Especialitat Educació Primària
DNI

COGNOMS I NOM

ADREÇA
(carrer, avinguda, plaça, núm, pis, codi postal, població,
província)
Av. Caresmar,35
2,91 08700 Igualada - Barcelona
C/ Gral.Cortijo, 56, 3r
2,73 08720 Vilafranca del Penedès - Barcelona

N*

46778657 Casas Marimon, Gemma
46975776 Morgades Albiol, Adria

Titulació de Mestre/a Especialitat Educació Infantil
DNI

COGNOMS I NOM

ADREÇA
(carrer, avinguda, plaça, núm, pis, codi postal, població,
província)
C/ Mare de Deu de Cisa Nº18 3r 2a
2,76 08303 Mataró - Barcelona
Plaça St. Miquel 13
2,73 08224 Terrassa - Barcelona
C/ Bruc, 143 2n 1a
2,71 08224 Terrassa - Barcelona

N*

31698783 Galindo Chacon, Rocio
45466963 Moreno Jansana, Laia
45494541 Pueyo Sotos, Meritxell

Titulació de Mestre/a Especialitat Educació Física
DNI

COGNOMS I NOM

ADREÇA
(carrer, avinguda, plaça, núm, pis, codi postal, població,
província)
Mestre Pedret 22 1-1
3,06 08600 Berga - Barcelona
Ripollet, 19
2,6 08211 Castellar del Vallès - Barcelona

N*

39354003 Subirana Parera, Silvia
47170724 Boadella Huybens, Ingrid

Titulació de Mestre/a Especialitat Educació Especial
DNI

COGNOMS I NOM

N*

45640403 Pardo Melendez, Alicia
77740798 Cortina Puig, Mireia

ADREÇA
(carrer, avinguda, plaça, núm, pis, codi postal, població,
província)
Igualada, 7 5è 1a
2,48 08223 Terrassa - Barcelona
C/Castellar de N'hug, 14 1r.
2,29 08600 Berga - Barcelona

Titulació de Mestre/a Especialitat Educació Musical
DNI
43560799

COGNOMS I NOM
Fortuño Ramos, Aaron

N*
2,33

ADREÇA
(carrer, avinguda, plaça, núm, pis, codi postal, població,
província)
Pg. Fabra i Puig 149 2n 1a
08016 Barcelona - Barcelona

Titulació de Diplomatura d'Educació Social
DNI

COGNOMS I NOM

ADREÇA
(carrer, avinguda, plaça, núm, pis, codi postal, població,
província)
Hercegovina, 19 23; 1r 1a
2,5 08006 Barcelona – Barcelona
Comerç, 10 3er
2,42 08003 Barcelona – Barcelona

N*

47722138 Aragay Borras, Jose Maria
14269188 Balaguer Herrera, Patricia

Titulació de Llicenciatura en Psicopedagogia
DNI

COGNOMS I NOM

41509255

Vidal Calvo, Aroa

ADREÇA
(carrer, avinguda, plaça, núm, pis, codi postal, població,
província)
C/ Eivissa 7-9 1r 1a
07750 Ferreries - Illes Balears

N*
2,3

Titulació de Llicenciatura en Pedagogia
DNI

COGNOMS I NOM

N*

ADREÇA
(carrer, avinguda, plaça, núm, pis, codi postal, població,
província)
Carrer Barcelona, 14, 08470, Sant Celoni, Barcelona

47809312 Millan Domenech, Neus

2,81

43267705 Rexachs del Rosario, Dolores Isabel

Plaça Frederica Montseny 4 D, 1º, 1ª
2,51 Barcelona

Bellaterra, 19 de Febrer de 2009

08203 Sabadell,

PROPOSTA DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS DE CICLES
FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR ALS ESTUDIS CONDUENTS A
TÍTOLS OFICIALS DE GRAU DE LA FACULTAT CIÈNCIES DE
L’EDUCACIÓ
Elaborada d’acord amb els criteris aprovats a la CAA-UAB reunida en data 12-122008:
S’han elaborat propostes d’acord amb els cicles formatius que actualment tenen
reconeixement en diverses titulacions de la Facultat.

GRAU D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
DES DEL CFGS EN FUTBOL
No hi ha reconeixement possible.

DES DEL CFGS EN FISICOESPORTIVES
Curs
4ª

Assignatura
Joc i iniciació esportiva
Activitat física, diversitat i salut

Caràcter
OP
OP

ECTS
6
6

Número de crèdits totals 12 + un paquet de 6 crèdits optatius que no sigui de l’itinerari
d’Educació Física = 18

DES DEL CFGS EN EDUCACIÓ INFANTIL
Curs
2ª

Assignatura
Didàctica i desenvolupament curricular

Caràcter
FB

ECTS
6

Curs
3er

Assignatura
Llengües i aprenentatge

Caràcter
OB

ECTS
5

Número de crèdits totals 11 + un paquet de 6 crèdits optatius = 17

GRAU D’EDUCACIÓ INFANTIL
DES DEL CFGS EN EDUCACIÓ INFANTIL
Curs

2º

Assignatura
Societat, família i escola
Processos educatius i aprenentatge
Organització de l’espai escolar, materials i habilitats
docents
Els centres educatius en educació infantil
Pràcticum II

Caràcter
FB
FB

ECTS
6
6

FB

6

FB
OB

8
12

Curs
3er

Assignatura
Infància, salut i alimentació

Caràcter
FB

ECTS
4

Curs

Assignatura
L’activitat didàctica en el cicle de 0 a 3
Moviment i joc com a activitat d’aprenentatge en
educació infantil

Caràcter
OT

ECTS
6

OT

6

4ª

Número de crèdits totals 54 + un paquet de 6 crèdits optatius = 60

GRAU D’EDUCACIÓ PEDAGOGIA
DES DEL CFGS EN INTEGRACIÓ SOCIAL
Curs
2n
4t

Assignatura
Educació i societat
Educació en contextos de diversitat

Caràcter
FB

ECTS
9

OT

6

Numero de crèdits totals 15

DES DEL CFGS EN ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL
Curs
2n
Curs
3r

Assignatura
L’organització i els grups
Educació i societat

Caràcter
OB
FB

ECTS
12
9

Assignatura

Caràcter
OB

ECTS
12

Pràcticum

Número de crèdits totals 33

GRAU D’EDUCACIÓ SOCIAL
DES DEL CFGS EN INTEGRACIÓ SOCIAL
Curs
2n

Educació i societat

Assignatura

Caràcter
FB

ECTS
9

Curs
3r

Assignatura
Bases sociopedagògiques de l’educació social

Caràcter
OB

ECTS
6

3r

Inserció social de les persones amb discapacitat

OT

6

4t

Educar en contextos de diversitat
Orientació i inserció sociolaboral

OT
OT

6
6

Número de crèdits totals 45 + un paquet de 12 crèdits optatius = 57

DES DEL CFGS EN ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL

Curs
2n
Curs
3r

Assignatura
Educació i societat
L’organització i els grups

Caràcter
FB
OB

ECTS
9
12

Assignatura
Fonaments de l’educació sociocomunitària
Pràcticum I

Caràcter
OB
OB

ECTS
6
12

3r

Desenvolupament cultural comunitari

OT

6

4t

Educació en el temps lliure de nens i joves
Orientació i inserció sociolaboral

OT
OT

6
6

Número de crèdits totals 57

Bellaterra, 5 de febrer de 2009

