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AVA
ALUAC
CIÓ DE
E LA SOL·LI
S
CITUD
D DE
MO
ODIFIC
CACIÓ
Ó DE TÍTOL
T
OFICIA
AL
Iden
ntificació del
d títol
Deno
ominació: Graduat o Gra
aduada en Ed
ducació Prim
mària
Menc
cions: Llengües estrange
eres, Educacció musical, Educació fís
sica, Educaciió visual i plà
àstica,
Ciènccies experim
mentals, Ate
enció a la diversitat i educació inclusiva, Teecnologies de la
inform
mació i la com
municació en
n educació, D
Didàctica de la llengua i la literatura
Unive
ersitat/s: Un
niversitat Ram
mon Llull
Centre/s: Faculta
at de Psicologia, Ciènciess de l’Educac
ció i de l’Esp
port Blanquerrna
Branca/ques: Ciè
ències Socia
als i Jurídique
es

Intro
oducció
D’aco
ord amb el que estableix
x l'article 28 d
del Reial Decret 1393/20
007, de 29 d''octubre, mo
odificat
pel R
Reial Decret 861/2010, de
d 2 de julio
ol, pel qual s'estableix
s
l'o
ordenació deels ensenyaments
unive
ersitaris oficiials, l'Agènc
cia per a la Qualitat de
el Sistema Universitari de Cataluny
ya ha
proce
edit a avalua
ar la proposta
a de modifica
ació del pla d'estudis que condueix aal Títol unive
ersitari
oficia
al a dalt esme
entat.
L'ava
aluació de les modificacio
ons s'ha rea
alitzat de form
ma col·legiad
da per la Coomissió Espe
ecífica
de C
Ciències Soccials i Jurídiq
ques. L'avalluació s'ha dut a terme
e d'acord am
mb la Guia per a
l'elab
boració i la verificació de
d les propo
ostes de titu
ulacions universitàries dde grau i màster.
m
Aque
esta guia reccull els criteris i les dire
ectrius que estableix
e
el Protocol d'aavaluació pe
er a la
verificcació de títols universitarris oficials el aborat conju
untament perr les agènciees que comp
pleixen
els re
equisits estab
blerts a l'artic
cle 24.3 del R
RD 1393/200
07.

Resultat
Una vegada el Consell
C
d'Uniiversitats ha enviat la prroposta de modificació
m
ddel pla d'estu
udis a
AQU Catalunya i aquesta ha
a estat avalu
uada per la Comissió
C
Específica de C
Ciències So
ocials i
Jurídiques de la Comissió
C
d'A
Avaluació de la Qualitat, l'esmentada comissió ha acordat eme
etre el
prese
ent informe.

La titulació propo
osa dividir el mòdul d'opta
ativitat de 12
2 ECTS i que
e s'imparteixx en els seme
estres
setè i vuitè en dos
d
nous mò
òduls de 6 E
ECTS cadas
scun (Optativ
vitat I i Optaativitat III). A més
propo
osa un canvii de semestrre a la seva iimpartició. D'aquesta
D
ma
anera el nou mòdul 'Opta
ativitat
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I' s'offerirà en el cinquè sem
mestre i el m
mòdul 'Optattivitat III' en el vuitè seemestre. El mòdul
Optattivitat II roma
an invariable però es trassllada del vuiitè al setè se
emestre.
El Mò
òdul 'Ensenyament i ap
prenentatge de les Llengües I' de 12
1 ECTS ess divideix en
n dos:
'Ense
enyament i aprenentatge
a
e de les Lle
engües I' i 'Competènciia Lingüísticca', tots dos de 6
ECTS
S.
El mò
òdul 'Ensenyyament i apre
enentatge de
e les matemà
àtiques I' de 3r curs, 5è ssemestre, pa
assa a
imparrtir-se al 3r curs,
c
6è seme
estre.
El mò
òdul 'Ensenyyament i apre
enentatge de
e les matemàtiques II' de
el 3r curs, 6èè semestre, passa
a imp
partir-se al 4tt curs, 7è sem
mestre.
Pel q
que fa a less mencions, la titulació p
proposa inco
orporar-ne una
u
de novaa: 'Didàctica de la
Lleng
gua i la Litera
atura'. Aques
sta menció e
es compon de dues matè
èries 'Didàctiica de la Llen
ngua i
la Litteratura oral'' i 'Didàctica de la llengu
ua i de la litteratura escrrita' ambduees de 6 ECT
TS. La
titulacció preveu que el Pràctic
cum (III i IV) i el Treball de Fi de Grau
u puguin estaar relacionats
s amb
la me
enció.
La in
nstitució proccedeix a des
sdoblar en d
dues matèrie
es tots els mòduls de lles mencions que
queden configura
ats de la man
nera següentt:
- Llen
ngües estran
ngeres: Didàc
ctica de l'ang
glès: teoria i pràctica I (6 ECTS) i Diddàctica de l'anglès:
teoria
a i pràctica II (6 ECTS)
- Edu
ucació musiccal: Expressió musical i la seva didà
àctica I (6 ECTS) i Exprressió music
cal i la
seva didàctica II (6
( ECTS)
- Edu
ucació física: L'educació física i la sseva didàctic
ca I (6 ECTS
S) i L'educacció física i la
a seva
didàcctica II (6 ECTS)
- Edu
ucació visual i plàstica: Educació visu
ual i plàstica I (6 ECTS) i Educació vissual i plàstic
ca II (6
ECTS
S)
- Cièn
ncies experim
mentals: L'ac
ctivitat científfica. Ciències experimentals i socialss (6 ECTS)
i L'acctivitat científfica. L'activita
at matemàticca (6 ECTS)
- Ate
enció a la diversitat i educació inclu
usiva: Atenció a la diverrsitat i educaació inclusiv
va I (6
ECTS
S) i Atenció a la diversitat i educació inclusiva II (6
6 ECTS)
- Teccnologies de
e la informac
ció i comuniicació en ed
ducació: Utilització didàcctica de les TIC i
d'inte
ernet (6 ECTS
S) i Disseny de materialss didàctics i entorns
e
d'aprrenentatge ddigitals (6 EC
CTS)
La institució corre
egeix alguns
s errors a la
a taula d'equ
uivalències que presentaa per a l'adaptació
dels e
estudiants de
e l'extint títol de Diplomatt Mestre en Educació Primària. En cooncret:
- Es canvia l'asssignatura 'P
Processos i contextos educatius' per
p la correecta 'Proces
ssos i
conte
extos educatius I'
- On diu 'Coneixxements i es
stratègies pe
er aprendre a la univers
sitat I', ha dee dir 'Proces
ssos i
conte
extos educatius II'
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- On diu 'ensenyyament i ap
prenentatge de les mattemàtiques II', ha de diir 'Ensenyam
ment i
apren
nentatge de les matemàtiques I'.
S'ava
alua favorab
blement la in
ncorporació de les modificacions al títol Graduaat o Graduada en
Educcació Primàriia. La institu
ució ha d'info
ormar adequ
uadament d'a
aquestes moodificacions a tots
els esstudiants de la titulació per
p tots els m
mitjans dispos
si a aquest efecte.

El pre
esident de la
a Comissió Específica de
e Ciències So
ocials i Jurídiiques

Dr. O
Oriol Amat Sa
alas
Barce
elona, 06/05//2011
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