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AVALUACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE 
MODIFICACIÓ DE TÍTOL OFICIAL 

 

Identificació del títol 

Denominació: Graduat o Graduada en Educació Infantil 

Mencions: Menció en Llengua estrangera, Menció en Educació musical, Menció en Educació 

física, Menció en Educació visual i plàstica, Menció en Atenció a la diversitat i educació 

inclusiva, Menció en Família, escola i entorn, Menció en Didàctica de la llengua i la literatura, 

Menció en Experimentació i descobriment de l'entorn. 

Universitat/s: Universitat Ramon Llull 

Centre/s: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna 

Branca/ques: Ciències Socials i Jurídiques 

 

Introducció 

D’acord amb el que estableix l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat 

pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments 

universitaris oficials, l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha 

procedit a avaluar la proposta de modificació del pla d'estudis que condueix al Títol universitari 

oficial a dalt esmentat. 

L'avaluació de les modificacions s'ha realitzat de forma col·legiada per la Comissió Específica 

de Ciències Socials i Jurídiques. L'avaluació s'ha dut a terme d'acord amb la Guia per a 

l'elaboració i la verificació de les propostes de titulacions universitàries de grau i màster. 

Aquesta guia recull els criteris i les directrius que estableix el Protocol d'avaluació per a la 

verificació de títols universitaris oficials elaborat conjuntament per les agències que compleixen 

els requisits establerts a l'article 24.3 del RD 1393/2007. 

 

Resultat 

Una vegada el Consell d'Universitats ha enviat la proposta de modificació del pla d'estudis a 

AQU Catalunya i aquesta ha estat avaluada per la Comissió Específica de Ciències Socials i 

Jurídiques de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat, l'esmentada comissió ha acordat emetre el 

present informe. 

 

La Institució presenta les modificacions següents de caràcter organitzatiu en l'apartat 

Descripció del pla d'estudis: 
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 Es divideix el mòdul "Música, expressió plàstica i corporal" (18 ECTS) de primer curs en 

dos mòduls, un de 12 ECTS ("Música i expressió plàstica") i un altre de 6 ECTS ("Educació 

Física"). 

 Es divideix el mòdul "Societat, família i escola" (18 ECTS) de primer curs en dos mòduls, 

un de 12 ECTS que inclou les matèries de "Història i antropologia de l'educació" i 

"Processos i contextos educatius", i un altre de 6 ECTS que incorpora la matèria "Societat, 

família i escola". 

 Es divideix el mòdul optatiu "DECA" (12 ECTS) en dos mòduls de 6 ECTS cada un (DECA I 

i DECA II), ja que tota l'optativitat del grau és de 6 ECTS. 

 Els mòduls "Pràcticum III" (6 ECTS) i "Pràcticum VI" (18 ECTS) passen de ser dos mòduls 

independents a ser un únic mòdul de 24 ECTS ("Pràcticum III"), sense modificar cap de les 

competències que adquireix el alumne. Aquesta modificació implica que el mòdul "Infància, 

salut i alimentació" de 6 ECTS canviï de semestre, passant del setè al vuitè, per a una 

millor distribució de la càrrega lectiva. En convertir el mòdul de "Pràcticum III" en un mòdul 

de 24 ECTS, s'amplien de 18 a 24 ECTS els crèdits de pràcticum vinculats a les mencions. 

Com a conseqüència dels canvis presentats, es modifiquen també els quadres d'adaptació al 

Grau d'Educació Infantil dels anteriors estudis de magisteri. 

Aquestes modificacions no suposen canvis en continguts ni competències, i es justifiquen 

adequadament. 

La Comissió informa a la institució que ha d’incloure de manera adequada totes les 

modificacions sol·licitades en la seu electrònica abans de sotmetre a avaluació una nova 

modificació del títol. 

S’avalua favorablement la incorporació de les modificacions al títol de Graduat o Graduada en 

Educació Infantil. La institució haurà d’informar adequadament d’aquests canvis als estudiants 

a través dels mitjans de què disposi a aquest efecte. 

 

 

 

El president de la Comissió Específica de Ciències Socials i Jurídiques 

 

 

Dr. Juan José Perona Páez 

 

Barcelona, 02/05/2012 


