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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D’ESTUDIS DE PSICOLOGIA I CIÈNCIES 
DE L’EDUCACIÓ 

 
 
Lloc de celebració: Seu de la UOC de 22@ – Rambla del Poblenou, 156 Barcelona 
Data: 21 de desembre de 2010 
 
La reunió inicia a les 17.00h, amb els següents assistents: 
 
 
President:  

 
Josep M. Mominó, director dels estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació 

 
Vocals dels Estudis: 

 
Mercè Boixadós Anglès, directora de programa de Psicologia 
Teresa Guasch Pascual, directora de programa de Psicopedagogia 
Jordi Planella, director del programa d’Educació Social 
 

Vocals representants dels estudiants 
 

Carles Burillo, Llicenciatura de Psicologia 
Jordi Bou, Llicenciatura de Psicologia 
Natàlia Carbonell, Llicenciatura de Psicologia 
Glòria Ortega, Grau de Psicologia 
Miquel Rubio, Grau d’Educació Social 

 
 
Excusen la seva absència: 
 

Mònica Parrilla, Llicenciatura de Psicopedagogia 
Alicia Navarro, Llicenciatura de Psicologia 
Albert Sangrà, Director Master Educació i Tic 

 
 
Convidats: 
 

Marta Ferrusola Fargas, administradora dels estudis de Psicologia i Ciències de 
l’Educació 
 

 
Atès que hi ha el quòrum que exigeix l’art. 12 del Reglament, es pot reunir formalment 
la Comissió d’estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació. 

 
 
Ordre del dia: 
 

1.  Estat del desplegament dels graus de Psicologia i Educació Social. 
2. Identificació de millores que els estudiants suggereixen en aquest 

desplegament 
3.  Planificació de l'extinció de psicopedagogia i alternatives formatives a aquesta 

titulació que proposin els estudiants. 
4. 15è aniversari dels Estudis de Psicologia i CE 
5. Temes sobrevinguts 
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Acords 

 
Programa Psicologia 
 
Davant la  queixa de  la càrrega de feina que comporten algunes assignatures, que 
segons comenten els estudiants és superior al què marca el creditatge de les 
mateixes, s’acorda que la comissió d’estudis animi als estudiants a que responguin les 
enquestes de satisfacció i les enquestes institucionals, doncs són el vehicle per 
conèixer si la càrrega lectiva que se’n deriva és la correcta. Com més estudiants 
responguin més ens ajudaran a ajustar les càrregues de les assignatures. Cal recordar 
que les enquestes són anònimes. 
 
Pel que fa a l’extinció de la Llicenciatura, la direcció de programa de psicologia es 
compromet, si el vicerectorat li permet,  a fer un llistat de totes les  assignatures LRU 
amb les seves equivalents a grau i presentar-la a la comissió i tutors per tal que els 
estudiants de LRU puguin tenir la informació de quines són les assignatures que 
tindran o no equivalència a grau en el moment de fer l’extinció. En alguns casos 
podran conviure estudiants d’ambdues titulacions en una mateixa aula, s’anomena 
docència compartida. Els estudiants de l’assignatura LRU compateixen grup amb els 
estudiants de Grau, en les mateixes condicions de l’assignatura de Grau (pla 
d’aprenentatge, sistema d’avaluació...). Els estudiants LRU fan docència a 
l’assignatura de Grau amb les condicions docents de l’assignatura de Grau –però 
obtindran la nota corresponent al seu expedient i assignatura LRU.  
 
Per últim els representants comenten que, via tutoria, seria interessant de fer un estudi 
sobre els estudiants de LRU que estarien en disposició de poder beneficiar-se de la 
obertura d’aules de les assignatures sense correspondència al Grau. No obstant 
aquest programa no té les eines per a fer-ho doncs els tutors no tenen aquesta 
responsabilitat.  
 
Educació Social 
 
Es sol·licita que l’assignatura d’anglès pugui tenir prova virtual de síntesi, i que els 
estudiants d’educació social puguin estar en una mateixa aula; Si bé aquesta decisió 
no depèn de la direcció de programa d’educació social, doncs l’assignatura d’idioma és 
transversal a la UOC i per tant ha de ser igual per a tots els programes, s’acorda que 
es traslladarà la sol·licitud al responsable corresponent. 
 
Es recull la queixa general de les errades que hi ha hagut al campus en els accessos a 
les aules. Des de la direcció dels Estudis es faran arribar als responsables pertinents 
per tal d’intentar que es redueixin al màxim en les propers semestres. 
 
Es planteja quin ha de ser el circuit a seguir quan els estudiants tenen alguna queixa 
en relació a l’activitat docent. En aquest sentit, quan hi ha queixes d’un consultor s’han 
d’enviar al consultor i al professor responsable d’assignatura. En paral·lel, cal  posar-
ho de manifest en les enquestes de satisfacció que es reben al finals del semestre. 
 
Tots els estudiants de la UOC poden tenir accés als resultats de les enquestes de 
satisfacció a través dels informes d’inici de curs que poden trobar a la informació per 
l’estudiant del campus virtual. 
 
El representant demana que en un futur es pugui oferir la titulació de Treball Social a la 
UOC. 
 



3/3 

 
Psicopedagogia 
 
L’extinció de la titulació s’iniciarà  a partir del 2013, i durant dos cursos s’oferiran totes 
les assignatures. Després s’iniciarà gradualment l’extinció. Hi haurà dret a examen fins 
al 2018. Els tutors tenen un mapa de les instruccions que han de seguir (en la 
matrícula) els estudiants que volen fer la titulació amb els semestres que els hi queden 
abans de l’extinció total de la titulació. 

 
S’informa que aquest curs celebrem el 15è aniversari dels Estudis i en concret de la 
titulació de Psicopedagogia, i per aquest motiu hi haurà un conjunt d’actes que 
emmarcaran aquest esdeveniment, als quals queden convidats tots els estudiants dels 
Estudis:  

- conferències de Debats d’Educació (veure pàgina www.debats.cat) 
- Jornada de  Psicologia, (data a determinar) 
- Jornada de Psicopedagogia: 19 de febrer al Cosmocaixa, en la que es 

convidaran a estudiants i graduats, professors i professorat col·laborador. 
 
 
 

Temes sobrevinguts: 
 
- Caldria incorporar els fòrums dels graus de psicologia i educació social a 

l’espai de comissions. 
 

- Tres representants demanen que consti en l’acta que a la reunió no hi ha 
tots els representants que correspondrien als Estudis. En aquest sentit es 
demana que s’agilitzi la resposta del Síndic a la queixa formulada pels 
representants, que ja fa 6 mesos que es va formular, en relació a la 
representació de la comissió d’estudis. Es manifesta la queixa de la 
desinformació a la qual s’han vist sotmesos al llarg d’aquests mesos pel 
silenci en la resposta demanada en aquest cas, i en els casos en que altres 
estudiants s’han dirigit al Síndic per altres temes relacionats amb els seus 
estudis. 

 
- Per últim, el Director dels Estudis demana als representants que, en la 

comunicació que es produeix entre els membres de la Comissió, en el marc 
del Campus es respectin les formalitats requerides per assegurar el clima 
de respecte imprescindible per assegurar una bona dinàmica de treball. Tot 
i que alguns representants dels estudiants posen de manifest que no 
identifiquen cap irregularitat en la comunicació que s’ha produït fins a la 
data que justifiqui aquesta petició, no tenen inconvenient a acceptar 
aquesta demanda com a condició de treball en el marc de la Comissió 
 

La reunió finalitza a les 19.10.   
 
 
 


