ACTA
Comissió d’Estudis

Dia i hora: 27 de febrer de 2012, de 16h a 18h30
Lloc: Seu de Barcelona, Rambla Catalunya, n. 6, 1º . 08007 Barcelona.

Assistents

President: Carles Sigalés, Director dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació
Vocals:
Anna Gálvez, Directora del programa de Psicologia (LRU i Grau),
Anna Espasa, Directora del programa de Psicopedagogia
Jordi Planella, Director del programa d’Educació Social i Adjunt a la direcció dels
Estudis
Representants dels estudiants:
Miquel Rubio – Grau d’Educació social
Glòria Ortega – Grau de Psicologia
Natàlia Carbonell, Carles Burillo i Jordi Bou – Llicenciatura de Psicologia
Secretària de la Comissió
Alexia Bos, Administradora dels Estudis

Excusen la seva absència: Albert Sangrà, Director del Màster en Educació i Tic i
Mònica Parrilla – Llicenciatura de Psicopedagogia, qui per incompatibilitat amb l’horari
de la reunió no pot assistir-hi.

ORDRE DEL DIA
1. Informacions del semestre: repàs de la situació del conjunt de títols i informació
sobre el procés d'elecció dels representants de les diferents comissions.
2. Aprovació de l’acta anterior i funcionament de la Comissió d’Estudis.
3. Actuacions fetes en relació amb Psicologia.
4. Gestió de la Comissió del Pràcticum.
5. Materials i recursos de les assignatures.
6. Precs i preguntes.

Acords
Acord previ al començament de la reunió i fruit d’una demanda que els representants
dels estudiants porten demanant des de l'inici de la comissió: Es prendrà en
consideració l’horari de reunions de la Comissió d’estudiants, i es posaran en una
franja que vagi bé a tothom.
2. Aprovació de l’acta anterior i funcionament de la Comissió d’Estudis.
S’acorda que la secretària de la Comissió d’Estudis penjarà les actes en el fòrum
públic de Psicologia juntament amb els annexos que es presentin per part dels
representants dels Estudiants. A petició dels membres de la Comissió, la secretària de
la Comissió també penjarà i farà públics en el Fòrum de la Comissió aquells missatges
que s’intercanviïn els seus membres sobre qüestions que puguin ser d’interès general
dels estudiants.

1.Informacions del semestre: repàs de la situació del conjunt de títols i
informació sobre el procés d'elecció dels representants de les diferents
comissions.
Psicopedagogia: Anna Espasa informa sobre el calendari d’extinció de psicopedagogia
així com també de la resolució dels certificats. La Directora de Programa es reunirà
amb la representant de Psicopedagogia per tractar els temes que afecten directament
a aquesta titulació. Els acords de la reunió entre ella i la representant es poden trobar
a l’annex 2.
Educació Social: Jordi Planella dóna informacions generals sobre el grau així com
també sobre la prova pilot de RAEP realitzada. Aquest semestre s’informarà per
tutories de l’obertura del període de l’experiència de RAEP. Vegeu més informació a
l’annex 1 sobre els temes tractats entre Director del programa d’Educació Social i el
representant dels estudiants del Grau d’Educació Social.

Psicologia: Anna Gálvez dóna informacions generals sobre la llicenciatura i el grau.
Carles Sigalés dóna informacions generals sobre el curs 2012-13: s’explica la posada
en marxa del nou MU en Dificultats de l’aprenentatge i trastorns del llenguatge, i també
informa sobre l’ajornament del MU en Psicologia, Salut i qualitat de vida.
S’informa que a partir del 29 de març d’enguany comença la convocatòria d’eleccions
de comissions d’estudis. Del 30 de març fins al 5 d’abril: possibilitat de reclamar al
cens. El 12 abril: cens definitiu. A partir del 13 abril: s’obre el procés de candidatures.
El calendari es penjarà, de totes maneres, al campus en el moment oportú
Pel que fa al nombre de representants dels estudiants, Carles Sigalés es compromet a
demanar al Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat (VROAP) abans del 29

de març quines places hi ha de comissió d’estudis i contra quin programa s’assignen.
Carles Sigalés es compromet a informar-ne als representants dels estudiants.
Informació general d’inici semestre: s’ha constituït el consell d’estudiants de la
universitat.
3. Actuacions fetes en relació amb Psicologia.
Anna Gálvez informarà en el fòrum privat de la comissió sobre l’extinció del pràcticum
(s’aclarirà si l’extinció serà pel febrer 2013 tal com es va dir o no). Referent a aquest
punt, els representants volen que quedi reflectit que des d'un bon inici va quedar clar
que hi hauria AC fins al final de l'extinció, és a dir el 2015. L’Anna Gálvez es
compromet a donar resposta sobre l’extinció del pràcticum.
Els representants dels Estudiants mostren la seva sorpresa que ara es torni a
qüestionar el pràcticum, després d'haver informat als estudiants durant tota aquests
semestres que tenien temps fins al final. Si ara es vol canviar, els representants
demanen que consti en l'Acta la seva disconformitat, així com que els sembla un
greuge molt important per part de la UOC cap als estudiants.
Pel que fa a peticions concretes dels representants dels estudiants, l’Anna Gálvez
abans de dur a terme cap iniciativa informarà prèviament als membres de la comissió
via fòrum privat. La representant dels estudiants Natàlia Carbonell demana poder
mantenir les PV de la LRU encara que es fes docència compartida amb Grau. L'Anna
Gàlvez comenta que era impossible per raons tècniques. Una vegada els estudiants
estan en una aula de grau el sistema d’avaluació que s’aplica és el del Grau, on no hi
ha possibilitat d’avaluar-se mitjançant proves de validació.

Anna Espasa i Anna Gálvez s’encarregaran de mirar si és possible obtenir la
informació que demanen els representants referida al nombre d’estudiants que els falta
cursar determinades assignatures.
Anna Gálvez aclarirà què passarà amb les assignatures bisemestrals (pel que fa a
l’extinció). Es recorda que en qualsevol cas hi haurà dret a examen.
S’acabarà de decidir en Consell de direcció qui s’encarregarà de la sala d’estudiants
de dret a examen (si hi haurà un únic coordinador o hi haurà tots els PRAs de les
assignatures implicades). En relació a la qüestió de qui portarà l'espai de la sala
d'estudiants amb dret a examen, els representants demanen que els estudiants tinguin
la possibilitat d'accés directe al consultor de l'assignatura o al professor. Aquests
estudiants no han decidit optar per anar directe a examen, sinó que s'hi han vist
obligats. Els representants dels estudiants demanen que la UOC els ajudi el màxim
possible fins al final, consideren que el fet de quedar-se també sense consultor és
greu. Els representants dels estudiants volen que quedi constància d'aquest punt.

Altres qüestions que apareixen a la reunió:
Pel que fa a l’ajustament de càrrega d’assignatures, Anna Gálvez explica que s’està
fent un treball d’ajustament de la càrrega lectiva en aquest semestre.
Es decideix que la direcció de programa i l’equip docent faran seguiment de les
assignatures més problemàtiques.
Pel que fa al reajustament del pla d’estudis, s’informa que des dels Estudis es
començarà a treballar per augmentar el nombre de crèdits de les assignatures (a 6
crèdits). A més, es convocarà a la comissió de titulació per tal de veure si es poden
fusionar assignatures (de 3 crèdits), tot i que no sempre sigui possible. Es presentaran
les modificacions del pla d’estudis a l’AQU.
Carles Sigalés: podem estudiar quines possibilitats hi ha per fer un reajustament de
càrrega lectiva, però el reajustament del pla d’estudis dependrà dels terminis fixats per
l’AQU.

4. Gestió de la Comissió del Pràcticum.
L’Anna Gálvez explica la situació dels pràcticums i l’adjudicació de centres, atesa la
queixa per part dels representants dels estudiants sobre les denegacions de pràcticum
amb molt poc temps d’antelació abans de la matrícula. En relació als pràcticums, el
Carles Sigalés comenta que els Estudis ofereixen tantes places i centres com poden,
però que si no, l’estudiant s’haurà de buscar el centre.
Els representants dels estudiants demanen que es facin públics els barems/criteris
d’assignació de centre i que hi hagi més agilitat en les respostes. Per la seva banda,
Anna Gálvez comenta que els criteris són públics, però reconeix que cal afinar-los i
presentar la informació de forma més accessible. Els vocals i el president de la reunió
en prenen nota i informen que precisament és un dels objectius de la Comissió de
pràcticum treballar per a la millora d’aquest tema.

5. Materials i recursos de les assignatures.
Els representants dels estudiants demanen explicacions sobre la qüestió de la
renúncia a la tramesa opcional. Arran de les renúncies, hi ha problemes amb les
proves: material digital i material en paper haurien de tenir les mateixes condicions
d’ús. Consta en acta que els representants dels estudiants demanen que es pugui
decidir de manera individual, és a dir, assignatura per assignatura, sobre quin material
volen o no renunciar. Els sembla que no és només una qüestió d'estalvi del preu de la
tramesa, sinó de col·laborar amb el medi ambient. Per tant, tenen dret a poder decidir
sobre quines assignatures els convé o no utilitzar el paper, en funció de les seves
necessitats i depenent de cada assignatura i no de l'enviament d'una tramesa.

Consta en acta que els representants dels estudiants demanen com pot ser que la
UOC consideri que la impressió de tan material no els costa diners. Els representants
dels estudiants no ho entenen i els agradaria que se’ls donés una explicació detallada.
No els queda clar que no es pugui rebaixar el preu de cada material al qual es
renuncia. I més si són molts els que ho acaben fent. Demanen que aquests detalls els
siguin explicats.
Carles Sigalés traslladarà a la universitat que es reconsideri el criteri que només es pot
dur material en paper als exàmens, com a conseqüència dels canvis produïts en la
tramesa de material en paper.
Pel que fa als recursos d’algunes assignatures que no estan fàcilment accessibles,
l’Anna Gálvez parlarà amb els professors per tal que els materials estiguin fàcilment
disponibles per als estudiants.

6. Precs i preguntes.
Fem constar en acta que la Comissió d’Estudis dóna suport a la Primavera valenciana,
en referència a la sèrie de protestes iniciades el febrer de 2012 a la ciutat de València
arran de les protestes de l'alumnat de l’Institut Lluís Vives contra les retallades en
educació de la Generalitat Valenciana i les càrregues policials que se'n derivaren.
S’acaba la reunió a les 19h15.

