Facultat de Psicologia

Reglament d’organització i funcionament del Consell d’estudis
del títol oficial de Grau en Psicologia per la
Universitat de les Illes Balears
Preàmbul
La implantació del títol oficial de grau en Psicologia per la Universitat de les Illes Balears, en
el marc de la construcció de l’espai europeu d’ensenyament superior, implica la creació d’un
conjunt d’òrgans de representació i participació que possibilitin assolir un nivell adequat de
qualitat, entre els quals es troba el consell d’estudis. Segons l’Acord Normatiu 9003 (17 de
març de 2009), pel qual es creen els consells d’estudis dels títols de grau de la Universitat de
les Illes Balears, al seu article 3, “l’objectiu dels consells d’estudis és la coordinació de les
activitats formatives del professorat que imparteix docència en els diferents cursos dels títols
de grau”.
Per trobar un sistema de funcionament més eficient, la Facultat de Psicologia, en sessió
ordinària de dia XX de juny de 2009, fent ús de les competències que li atribueixen els
Estatuts d’aquesta universitat i l’Acord Normatiu 9003 de dia 17 de març de 2009, aprova el
present Reglament d’organització i funcionament dels consells d’estudis dels títol de Grau de
Psicologia.
Article 1. Constitució
El consell d’estudis de Psicologia queda constituït al si de la Facultat de Psicologia, que és el
centre al que està adscrit el títol de grau en Psicologia de la Universitat de les Illes Balears. El
consell d’estudis mantindrà dependència orgànica de la Facultat de Psicologia, tot i que el seu
funcionament serà independent d’aquesta i es regirà pel present reglament.
Article 2. Estructura i composició del consell d’estudis
El consell d’estudis de Psicologia disposa d’una estructura que consta d’òrgans unipersonals i
òrgans col·legiats, a fi de garantir la qualitat de la coordinació de les diferents assignatures i
mòduls que composen la titulació.
a) Els òrgans unipersonals del consell d’estudis són el/la president/a, el/la secretari/a, i les
persones coordinadores de cadascuna de les comissions verticals i horitzontals de la
titulació.
b) Els òrgans col·legiats del consell d’estudis són el plenari i la comissió permanent.
Article 3. Composició i organització del plenari del consell d’estudis.
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1. El plenari del consell d’estudis del grau de Psicologia està compost per la totalitat de
professorat que imparteix docència en els diferents cursos del títol del grau en Psicologia.
2. La presidència del plenari del consell d’estudis recaurà en la persona que ostenti el Deganat
de la Facultat de Psicologia o la persona en qui aquesta delegui, i que en virtut de l’apartat 2
de l’article 6 de l’acord Normatiu que regula la creació dels consells d’estudis designarà un/a
secretari/a de entre les persones que composin el plenari. El/la secretari/a del plenari aixecarà
acta de totes les reunions del plenari, i de la comissió permanent, de la que també actuarà com
secretari/a, així com custodiarà totes les evidències de qualitat relatives al consell d’estudis.
3. El plenari es reunirà almanco dues vegades per curs acadèmic; una abans de començar
l’any acadèmic per la seva constitució/renovació, i un cop finalitzat aquell per avaluar els
resultats de la coordinació de les activitats formatives i del professorat, quedant a discreció de
la presidència la convocatòria de més sessions plenàries. En tot cas el plenari aprovarà:
a) la forma en què s’hagi coordinat el professorat en relació amb l’elaboració i el
desenvolupament del programa formatiu del títol de grau en Psicologia,
b) l’elaboració de les guies docents de les assignatures de la titulació,
c) les guies docents de les assignatures comunes de branca, i
d) qualsevol altre acord que hagi estat pres a la comissió permanent del consell d’estudis.
4. La convocatòria del plenari del consell d’estudis es farà per part de la presidència del
consell amb un ordre del dia establert de forma prèvia, seguint el procediment administratiu
habitual per altres òrgans de govern de la UIB, i amb una antelació mínima de 5 dies lectius.
5. El plenari del consell d’estudis pot ser convocat a petició d’una tercera part dels membres
que la composen, amb escrit motivat i dirigit a la presidència del consell d’estudis.
Article 4. Eixos de coordinació.
L’estructura de coordinació del consell d’estudis s’articularà sobre dos eixos perpendiculars:
a) Eix vertical (modular), que correspondrà a la coordinació de les assignatures incloses a
cadascú dels mòduls que composen la titulació del grau de Psicologia.
b) Eix horitzontal (temporal), que correspondrà a la coordinació de les assignatures que
s’imparteixin a cadascú dels 8 semestres de què consta la titulació.
Article 5. Coordinador/es.
1. En quant a la coordinació vertical, el consell d’estudis nomenarà de entre les persones que
el composen, un/a coordinador/a per mòdul, a proposta del professorat amb docència
majoritària assignada en cada mòdul.
1.1. La coordinació vertical pretén vetllar per la coherència dels continguts de les assignatures
que composen cada mòdul, en termes de competències, així com de mantenir un esquema
progressiu adequat d’aprenentatge.
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1.2. La persona coordinadora de mòdul reunirà les guies docents de totes les assignatures que
composen el mòdul, que li seran lliurades pel professorat corresponent en els terminis que a
tal efecte estableixi la UIB. Una vegada examinades, reunirà el professorat del mòdul i
exposarà els punts forts i febles que hagi trobat. D'aquesta reunió en sortirà un compromís de
millora que s'haurà de materialitzar en una nova reunió que es realitzarà durant el mes de
gener. Els resultats d’aquesta tasca seran objecte de supervisió per la comissió permanent del
consell d’estudis.
2. Pel que fa a la coordinació horitzontal (semestral), el consell d’estudis establirà un ordre
rotatori i aleatori de forma que cada any acadèmic el/la professora responsable d’una
assignatura de cada semestre s’encarregui de coordinar les assignatures del seu semestre.
D’aquesta manera, el professorat responsable d’una assignatura inclosa al pla d’estudis de
grau coordinarà el seu semestre cada cinc anys acadèmics.
L’octau semestre té un caràcter especial ja que inclou el practicum i el treball de fi de grau, a
més d’assignatures optatives. El consell d’estudis nomenarà una persona coordinadora pel
practicum i una pel treball de fi de grau, de entre el professorat implicat en aquestes dues
activitats formatives. Per completar les figures de coordinació de l’octau semestre es
nomenarà una persona coordinadora de entre les assignatures optatives de l’octau semestre.
2.1. L’objectiu fonamental de la coordinació semestral es centra a l’elaboració del
cronograma global de semestre amb el còmput i distribució eficient de les activitats per
l’alumnat, així com assegurar el correcte compliment dels objectius establerts a les guies
docents de les assignatures del semestre.
2.2. La persona coordinadora de semestre es reunirà amb el professorat de les assignatures
implicades amb antelació suficient a la data de lliurament de les guies docents, establerta cada
any acadèmic per la UIB. Cada professor/a enumerarà les tasques específiques que té previst
que realitzi l'alumnat. Acabades les presentacions caldrà fer una valoració de la viabilitat real
de les propostes, i en cas de valoració negativa (indicadora de poca o nul·la viabilitat) es
prendrà el compromís de fer les modificacions oportunes en un termini de deu dies. Acabat
aquest termini, la persona coordinadora de semestre convocarà una nova reunió amb tot el
professorat en la qual la valoració de la viabilitat haurà de ser necessàriament positiva. Els
resultats d’aquesta tasca seran objecte de supervisió per la comissió permanent del consell
d’estudis.
3. Si per qüestions del repartiment de la docència una persona té que assumir tasques de
coordinació de més d’un semestre simultàniament o dins el mateix any, o en dos anys
consecutius, el consell d’estudis pot nomenar a proposta de els/les coordinadors/es de mòdul
altres persones com a coordinadores. En tot cas, el consell d’estudis vetllarà pel repartiment
solidari de les tasques de coordinació.
Article 6. Comissió permanent del consell d’estudis.
1. Per fer més eficient el treball del consell d’estudis es constituirà una comissió permanent
que estarà formada per el/la cap d’estudis, que la presidirà, el/la secretari/a del plenari i per
els/les 8 coordinadors/es de semestre, més els/les del practicum i del treball de fi de grau.
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2. El/La cap d’estudis tindrà la capacitat de convocar la comissió permanent del consell
d’estudis tantes vegades com sigui necessari pel correcte desenvolupament del projecte docent
i la qualitat de la docència. Podrà establir un calendari de reunions per a la comissió
permanent, tot i que tindrà la potestat de reunir-se de forma individual amb qualsevol de les
persones coordinadores. Així també, les persones coordinadores de mòdul podran ser
convocades dintre les reunions de la comissió permanent del consell d’estudis a criteri de el/la
cap d’estudis, o a petició explícita de les persones coordinadores de mòdul.
3. Les funcions de la comissió permanent seran les de la coordinació i supervisió de els/les
coordinadors de semestre, de mòduls, de practicum i de treball de fi de grau, i les d’elevar al
plenari del consell d’estudis els acords presos per la seva aprovació. En tot cas, el plenari del
consell d’estudis delega en la comissió permanent les tasques de coordinació i supervisió, per
semestres i mòduls, tot i que té la capacitat plena per aprovar i/o ratificar les tasques relatives
a les seves funcions, descrites a l’apartat 3 de l’article 3 del present reglament.
Article 6. Assistència a les reunions de la plenària o de la comissió permanent del consell
d’estudis.
Donat que l’apartat 5 de l’article 6 de l’Acord Normatiu 9003 determina que l’assistència a les
reunions del consell d’estudis forma part de les obligacions del PDI previstes a l’Acord
Normatiu 8879/2008, de 19 de desembre, s’entén que qualsevol absència caldrà que sigui
justificada davant la presidència del plenari del consell o la presidència de la comissió
permanent del consell d’estudis de forma prèvia a la celebració de la reunió corresponent.
Disposició especial de modificació.
La modificació d’aquest Reglament és competència del plenari del consell d’estudis del títol
de Grau en Psicologia. Es podrà sol·licitar la seva modificació a petició de la seva presidència
o per almanco les dos terceres parts de les persones que composen el consell d’estudis. En tot
cas, qualsevol modificació no contravindrà l’Acord Normatiu 9003 (17 de març de 2009), pel
qual es creen els consells d’estudis dels títols de grau de la Universitat de les Illes Balears.
Disposició transitòria.
La implantació progressiva del títol de Grau fa que any per any el Consell d’Estudis vagi
acollint nou professorat amb dedicació a assignatures reglades de la titulació. Així també
succeeix amb la comissió permanent del consell d’estudis. És per això que, en funció del
ritme d’implantació, el Consell d’Estudis estarà composat pel professorat que pertanyi a
assignatures implantades.
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