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REGULACIÓ DE LA COMPOSICIÓ I FUNCIONS DE LA COMISSIÓ 

D'ADAPTACIÓ CURRICULAR 

 

D'acord amb l'article 14 del Reglament Intern de la Facultat de Filosofia i Lletres, es 

procedeix a determinar els objectius i la composició de la Comissió d'Adaptació 

Curricular. Cal regular la funció d'aquesta comissió a propòsit de l'aplicació del 

Reglament d'adaptació curricular de la Universitat d'Alacant i la necessitat d'arbitrar en 

casos en els quals concórreguen circumstàncies especials mereixedores de consideració, 

quan s'estime necessari per part dels seus responsables, així com en aquells altres en què 

calga la seua intervenció per a garantir el compliment de l'establit en aquest reglament. 

 

 

I. COMPETÈNCIA I CARÀCTER DE LA COMISSIÓ 

1. La Comissió d'Adaptació Curricular s'encarregarà d'atendre tant aquelles sol·licituds 

d'adaptació curricular que, àdhuc havent estat resoltes favorablement, no hagen 

finalitzat el procediment previst i aconseguit la signatura del contracte d'aprenentatge 

corresponent. Així mateix, aquesta Comissió intervindrà en aquelles altres sol·licituds 

d'adaptació en les quals, malgrat no estar arreplegades en el Reglament d'adaptació 

curricular de la Universitat d'Alacant, reunisquen circumstàncies especials que, a criteri 

de qui corresponga la seua resolució, resulten dignes de consideració en atenció a la 

seua adaptació curricular. 

 

2. La Comissió d'Adaptació Curricular tindrà caràcter permanent i serà convocada a 

proposta de la persona responsable de resoldre les sol·licituds d'adaptació curricular en 

el Centre.  

 

3. En la Facultat de Filosofia i Lletres, la responsabilitat a la qual es refereix l'apartat 

anterior podrà ser assumida per qui exercisca la coordinació del Programa d'Acció 

Tutorial o la coordinació d'estudiants.  

 

 

II. COMPOSICIÓ I RENOVACIÓ 

1. La Comissió d'Adaptació Curricular estarà formada per cinc integrants nats, que 

seran els següents: 

- La degana o el degà o la persona en qui aquest delegue, que ostentarà la presidència. 

- La persona responsable del Programa d'Acció Tutorial del Centre, que actuarà com a 

secretari o secretària de la Comissió. 

- La coordinadora o coordinador d'estudiants. 

- La presidenta o el president de la Delegació d'Estudiants de la Facultat o persona en 

qui delegue. 

- L'Administradora  o l'Administrador de la Facultat o persona en qui delegue. 

 

Al costat dels integrants nats formaran també part de la Comissió tant la coordinadora o 

coordinador com el tutor o tutora PAT de la titulació per a la qual se sol·licite 

l'adaptació curricular i, també, aquelles altres persones que la Presidència estime oportú. 
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2. Així mateix, la Comissió podrà sol·licitar, quan es tracte de casos relacionats amb 

estudiants amb algun grau de discapacitat o amb necessitats específiques de suport 

educatiu, l'assessorament dels professionals qualificats del Centre de Suport a 

l'Estudiant i, també, d'associacions dedicades a la prestació de serveis a aquests 

col·lectius. 

 

3. D'acord amb l'establit en el Reglament Intern de la Facultat de Filosofia i Lletres, la 

comissió es renovarà, si escau, durant el primer trimestre de cada curs acadèmic. 

 

 

III. Funcions de la Comissió d'Adaptació Curricular 

Seran funcions de la Comissió d'Adaptació Curricular les següents: 

 

1. Vetlar pel compliment del Reglament d'Adaptació Curricular de la Universitat 

d'Alacant en la Facultat de Filosofia i Lletres. 

2. Fer el seguiment i l’informe corresponent dels casos tractats en les seues sessions.  

3. Estudiar els casos sotmesos a la seua consideració i adoptar les resolucions que 

corresponguen, a la vista del que es disposa en el Reglament d'Adaptació Curricular de 

la Universitat d'Alacant i l'Estatut de l'Estudiant. 

5. Sol·licitar els informes i l'assessorament necessari per a aconseguir una millor 

valoració dels casos tractats i fonamentació de les resolucions adoptades.  

6.  Exercir el requeriment oportú per al compliment de les seues resolucions. 

7. Resoldre aquells dubtes que puguen plantejar-se sobre la gestió de les adaptacions 

curriculars i, en cas de necessitat, remetre-les a la Comissió d'Adaptació Curricular de la 

Universitat. 

8. Proposar les millores que es consideren oportunes en el desenvolupament i aplicació 

del Reglament d'Adaptació Curricular al Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació. 

 


