
 
 

 
 

 

  

Normativa interna de funcionament als consells d’estudis.  

Estudis d’Infermeria i de Fisioteràpia. 

Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia (gener de 2013) 

 

 

Introducció 

 

1.  Els consells d’estudis dels títols de grau es constitueixen segons Acord 

normatiu del dia 17 de març de 2009 pel qual es creen els consells d’estudis 

dels títols de grau de la Universitat de les Illes Balears. FOU 310.  

2.  Segons l’article 5, la seva composició és la següent:  

         Els consells d’estudis són integrats per: 

�  a) El president del consell d’estudis, que serà el degà o director 

d’escola o la persona que delegui. 

�  b) El cap d’estudis del títol. 

�  c) Tots els professors que imparteixen docència en el títol.  

3. Aquesta composició, en aquesta normativa, que serà d’aplicació als consells 

d’estudis d’Infermeria i de Fisioteràpia, és designada com a plenari del consell 

d’estudis.  

4. El president/a del CEST té la potestat, per raons operatives, de convocar un 

CEST no plenari amb aquelles persones que, segons el seu criteri, requereixi 

cada moment de feina (cap d’estudis, vicedegans/es, professors/es responsables 

de les assignatures, etc.).  

5. La normativa que es presenta en aquest document té la intenció de poder dur a 

terme les funcions encomanades als consells d’estudis, que es troben a l’article 4 

de l’Acord normatiu esmentat (FOU 310). A més, dins la seva tasca, 

s’encarregarà de poder donar forma a les propostes de canvi i  millora que 

siguin necessàries en l’avaluació i el seguiment de la implementació del pla 

d’estudis. Per garantir que aquesta feina es realitza d’una forma àgil i eficient 

s’han creat una sèrie figures i de grups de treball per operativitzar les seves 

accions. 



 
 

 
 

 

  

� Coordinador/a de mòdul: és un dels professors/es responsables 

d'una de les assignatures que conformen el mòdul. Les seves 

funcions són coordinar els continguts, competències i 

metodologies treballades al llarg del mòdul, i la seva gradació. 

� Coordinador/a de curs: és un dels professors/es responsables 

d'una de les assignatures del curs. Les seves funcions són garantir 

la coordinació temporal de les assignatures d'un mateix semestre 

(a través dels cronogrames), així com vetllar pel bon 

desenvolupament de l'estudi al seu curs. Forma part, per defecte, 

de la comissió de garantia de qualitat. 

� Els grups de treball que es creen són els que s’expliquen als punts 

següents: 

 

• Grup de coordinació de grau (GCG) 

• Membres: 

• Coordinadors/es de curs. 

• Coordinadors/es de mòdul.  

• Cap d’estudis. 

• Responsable de qualitat del títol. 

• Coordinadors/es de l’estudi a les seus de Menorca i Eivissa, si 

correspon.  

• Un/a representant dels estudiants de cada curs (els delegats de 

grup han de triar el seu representant en aquesta reunió). 

• Funcions: 

•  Planificar la graduació de continguts, competències i 

metodologies d’un curs al següent. 

• Acordar i implementar actuacions comunes per resoldre 

incidències que hagin pogut sorgir.  

•  Seguiment de l’estudi. 

•  Informar el Consell d’Estudis. 



 
 

 
 

 

  

•  Calendari: aquest grup es reunirà almenys dues vegades l’any, en 

acabar cada semestre. De cada reunió s’aixecarà una acta. Les actes seran 

remeses al secretari / la secretària del CEST perquè les custodiï.  

 

•  Grup de coordinació de mòdul/matèria (CM) 

•  Membres: 

• Coordinadors/es de mòdul. 

• Responsables d'assignatura de les assignatures que formen part 

del mòdul. 

•   Funcions: 

•  Planificar la graduació de continguts, competències i 

metodologies dins el mòdul al llarg dels diferents cursos i 

matèries que el componen. 

•  Calendari: aquest grup es reunirà almenys un pic l’any. De cada reunió 

s’aixecarà una acta. Les actes seran remeses al secretari / la secretària del 

CEST perquè les custodiï.  

 

S’establirà un sistema de rotació dels/de les coordinadors/es del curs i mòdul. Els 

nomenaments tindran una durada de 4 anys i s’evitarà tant com sigui possible les 

coincidències i els dobles nomenaments. En el cas dels següents mòduls, el 

nomenament serà per 2 anys. 

• Infermeria: 

• Mòdul de Pràcticum 

• Mòdul d'Intervenció 

• Fisioteràpia: 

• Mòdul de Pràctiques Externes 

• Mòdul de Metodologies Específiques i Especialitats Clíniques. 


