
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA  
FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES 
COMISSIÓ DE MÀSTER  
08-03-2017 
 
Hora d’Inici 15:30 h, en segona convocatòria, a la Sala de reunions de Deganat,  
Assistents:  
Raquel Piqué (Presidenta), Àngel Cebollada,  Melissa Moyer , Ramon Martí, Núria 
Llorens, Oriol Farré, Miquel Molist,  Xavier Villalba, Dolors Poch, Fran Cuevas, 
Francesc Foguet, Rossend Arqués, Jordi Rifé 
S’excusen:  
Convidats: Àngels Guimerà, Margarita Freixes 
1- Aprovació, si escau, de l’acta de l’anterior sessió de la Comissió de Màster  

 
S’aproven les actes 

2- Informacions equip deganat 
 

 Es presenta a Àngels Guimerà, que assisteix a la reunió com a convidada. 
Treballarà a la facultat de Lletres en l’àmbit de qualitat. 

 S’informa que s’ha procedit a la bianulaització d’alguns mòduls del màster de 
Llengua i Literatura Catalana i del màster d’estudis territorials  i de la població 
degut a la baixa matricula registrada aquest curs i a l’historial de matrícula dels 
darrers cursos. Es recorda que enguany la matrícula mínima requerida per la 
programació dels mòduls ha estat 5 alumnes. 

 S’informa que l’equip de deganat ha acordat convidar, amb veu però sense vot, a 
assistir a la Junta permanent de la facultat de Lletres a tres representants dels 
coordinadors de màsters oficials de la facultat. La voluntat és que a cada Junta 
Permanent hi assisteixin tres coordinadors ja que ara no estan representats i en 
canvi es tracten temes que poden ser d’interès pel col·lectiu. Per cada Junta 
permanent els coordinadors proposaran tres noms en representació del col·lectiu. 
Per a la propera Junta del dia 20 de març es proposa l’assistència de: Dr. Ángel 
Cebollada, Dra. Dolors Poch i Dra. Melissa Moyer 

 S’informa sobre les properes accions de promoció dels màsters oficials de la 
facultat. Aquestes consistiran en la preparació de cartells informatius que seran 
penjats a prop de la gestió acadèmica, es demana als coordinadors que 
actualitzin els cartells, sense incorporar cap informació en relació a l’any/curs, 
de manera que es puguin reutilitzar per properes accions de promoció. La 
Vicedegana d’Economia Dra. Margarita Freixes informa també sobre el procés 
d’actualització de les fitxes de màsters remarcant la importància de proporcionar 
als futurs estudiants informació actualitzada i demana als coordinadors/es que 
encara no ho hagin fet que revisin les dades. 

 Es recorda als coordinadors que aquest curs hem de tenir aprovats els reglaments 
de les comissions docents de màster. Ja s’han rebut un parell d’elles però encara 



estem a l’espera de la resta. Es publicarà a Nebula una carpeta amb els 
reglaments de comissions docents dels graus de la facultat per que puguin ser 
emprats com a models. Es proposa tenir aquests reglaments preparats abans de 
Setmana Santa. 

 La vicedegana d’economia, Dra Margarita Freixas informa sobre diferents 
qüestions relatives a l’economia. En primer lloc exposa com es distribuirà el 
pressupost de màster aquest any. Els diners que arriben a la Facultat per aquest 
concepte ja han estat distribuïts als departaments, aquest any el criteri seguir ha 
estat de distribuir el 85%, la resta es quedarà a la facultat per assumir despeses 
vinculades a la docència.  També exposa que d’acord al model de finançament 
de la universitat hem patit una retallada en els ingressos que es traduirà en 
menys recursos per les dotacions dels càrrecs (màster i doctorat). S’ha demanat 
als departaments col·laboració per finançar aquests càrrecs i s’espera poder 
mantenir dotacions per totes les persones que ocupen càrrecs, encara que en 
alguns casos calgui sumar en una mateixa persona el càrrec de coordinador de 
màster i doctorat. La vicedegana explica que s’ha demanat al Vice-rectorat 
d’economia un ajut extraordinari per cobrir els càrrecs però que encara no es té 
resposta. 

 El Sr. Francisco Cuevas, cap de la gestió acadèmica, informa sobre les dades de 
pre-inscripció a data 28 de febrer és el doble que l’any anterior. Aquest anys 
s’enviarà als coordinadors de màster una graella per confeccionar els horaris de 
màster i on a més es consignarà informació sobre les tipologies docents dels 
mòduls/assignatures. Informa també que està previst donar cita prèvia als 
estudiants quan vinguin a matricular-se del màster, les dates previstes són entre 
el 12 i el 29 de setembre. Demana als coordinadors si és necessari mantenir la 
tutoria per evitar que els estudiants hagin de venir dos cops, un per la tutoria i 
l’altre per la matrícula en la data que se’ls hagi assignat. Els coordinados 
responen que si que veuen necessari mantenir la tutoria. Es decideix per tant 
reservar unes dates per les cites prèvies dels estudiants de màster mirant que 
sigui posterior  a la data de la tutoria. Posteriorment a aquestes dates es podran 
fer igualment matrícules, però no es farà publicitat d’aquesta possibilitat. 

 
S’obre un torn de paraules  
La Dra Melisa Moyer planteja el problema de l’aulari del màster durant el matí i 
demana que es tinguin en compte les necessitats dels màsters a l’hora d’assignar les 
aules. 
El Dr. Ramon Martí demana si ja s’han resolt els retorns dels romanents, la Dra. Freixas 
respon que farà el seguiment. 
El Dr. Francesc Foguet exposa la seva experiència amb la recent creada comissió docent 
del màster d’Estudis Teatrals que ja ha tingut una reunió. Explica que l’experiència ha 
estat molt positiva i exposa tres qüestions plantejades pels estudiants: problemes amb 
l’entrega dels carnets, demanda d’informació sobre la bossa de treball i la manca de la 
figura del delegat de curs que ara mateix no existeix però que seria interessant tenir. 



El Sr. Fran Cuevas respon al tema dels carnets, el problema és degut al canvi d’entitat 
financera, Repecte als delegats respon que en els cas dels estudis de grau tenen un 
reconeixement de 6 crèdits i que per l’estructura dels estudis en el cas dels màsters això 
no és possible. El Dr Foguet suggereix reconèixer aquesta tasca amb un certificat. 
 
3- Aprovació, si escau, informe de seguiment màster: Egiptologia 
 
La vicedegana exposa breument que el coordinadors del màster d’Egiptologia ha 
elaborat el pertinent informe de seguiment, que ha estat publicat en l’espai nebula a 
disposició de la comissió.  
 
L’informe s’aprova per assentiment 
 
4- Aprovació, si escau, de noves propostes de màster: Màster interuniversitari en gestió 

d’àrees de muntanya 
 
El Dr. Àngel Cebollada, promotor del màster, exposa les condicions i característiques 
de la proposta de màster. És un títol interuniversitari de nova creació adscrit a la 
Universitat de Lleida, compta amb la participació de la UB, UAB, URV i UdG. És un 
títol de caràcter professionalitzador en el que la UAB impartiria 18 crèdits, 6 dels quals 
serien compartits amb el màster d’Estudis territorials i de la Població. El màster no 
implica nous recursos. 
En tant que universitat participant es necessari aprovar en la comissió de màster la 
proposta. Es presenta el document PIMPEU que s’ha elaborat, que ha estat a disposició 
de la comissió en l’espai Nebula. 
 
La proposta de títol s’aprova per assentiment 
 
5- Aprovació, si escau, de noves propostes d’estudis de post-grau: Iniciació a 

l’ensenyament de llengües estrangeres 
 

La vicedegana exposa que es tracta d’una proposta de títol en la que participarien la 
Facultat de Traducció, Facultat de Filosofia i Lletres i Facultat d’Educació i que compta 
amb la col.laboració de l’institut Ramon Llull. El títol d’especialització, de 10 crèdits, 
va dirigit a la formació de persones interessades en l’ensenyament de llengües 
estrangeres.  
La fitxa de la proposta de títol ha estat a disposició de la comissió en l’espai Nebula. 
 
S’obre un torn de paraules sobre la proposta en el que els Drs. Xavier Villalba i 
Francesc Foguet manifesten el seu desacord amb la proposta que consideren va contra 
l’esperit del seu departament d’apostar per la formació de caràcter oficial. La  Dra 
Melissa Moyer manifesta també que li agradaria recollir la opinió del seu departament 
sobre el títol abans de pronunciar-se al respecte.  



La vicedegana de postgrau proposa que els departament implicats en la proposta, que 
compta amb la participació de professorat dels departaments de Català, Espanyol i 
Anglès, emetin un informe sobre el curs d’especialització que permeti als membres de la 
comissió i a l’equip de deganat prendre una decisió al respecte. 
 
6- Torn obert de paraules 
 
No hi ha cap intervenció 
 
Es tanca la sessió a les 17:00 h 

 

Raquel Piqué Huerta 

Vicedegana d'Estudis de Postgrau 


