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UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA  
FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES 
COMISSIÓ D’ORDENACIÓ ACADÈMICA 
 
ACTA 
 
Dijous 26 d’octubre de 2017, a les 15:30 h (segona convocatòria) 
 
ASSISTENTS: 
Jaume Aulet (Llengua i Literatura Catalanes) 
Montserrat Clua (Antropologia) 
Eva Codó (Vicedegana d’Ordenació dels Estudis) 
Mercè Coll (Estudis Anglesos) 
Anna Corral (Estudis Francesos) 
Francesc Cortès (Musicologia) 
Francisco Cuevas (Gestor Acadèmic) 
Bernat Hernández (Història) 
Òscar Jané (Humanitats) 
Maria Machuca (Llengua i Literatura Espanyoles) 
Marta Oller (Graus Combinats de Filologia i Grau Obert) 
Jordi Pàmias (Estudis Clàssics) 
 
EXCUSATS: 
Anna Badia (Vicedegana de Programació d’Estudis de Grau) 
Asunción Blanco (Geografia) 
Francesc de Rueda (Història de l’Art) 
Oriol Olesti (Història – sotscoordinador) 
Marta Tafalla (Filosofia) 
 
ABSENTS: 
Ermengol Gassiot (Arqueologia) 
Sebastià Giralt (Humanitats i Graus Combinats – sotscoordinador) 
Joan Carles Llurdés (Geografia – sotscoordinador) 
 
INVITATS:  
Àngels Guimerà (Oficina de Qualitat Docent) 
 
 
Lloc: Sala de reunions del Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres 
 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior. 

S’aprova per assentiment.  
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2. Valoració de l’inici de curs.  

La vicedegana E. Codó fa una valoració de diferents aspectes que tenen a veure amb 
l’inici del curs.  

- Aulari. Hi ha hagut 33 sol·licituds de canvi d’aula per problemes de capacitat i 
equipament que han pogut atendre’s en la seva majoria.  

- Matrícula. El procés de matrícula de grau ha funcionat correctament. 
L’automatrícula va finalitzar el dia 3 de setembre i la matrícula per finestreta el 
dia 8, abans de l’inici de les classes. La matrícula de 1r (aprovats al setembre) va 
començar la darrera setmana de setembre. Amb les 2es, 3es i 4es reassignacions 
s’allarga fins a final d’octubre, cosa que causa disfuncions a les assignatures de 
1r. La qüestió té difícil solució.  

- Mínors. La preinscripció va acabar el dia 11 de juliol. No obstant això, es van 
atendre les sol·licituds arribades fins al 15 de setembre. Les xifres indiquen que 
es manté la demanda del mínor de gènere, el més nombrós, però que es consoliden 
el mínor de filosofia i, sobretot, el de cultura clàssica, la qual cosa és molt bona 
notícia. Per contra, baixen en nombre d’alumnes el mínor d’italià, el d’alemany i 
el d’estudis literaris i culturals. Els altres es mantenen estables.  

- Cita prèvia a la Gestió Acadèmica. Ha funcionat bé. Cada dia hi ha hagut dues 
franges per atendre cites del mateix dia (de 13 a 13:30 al matí i de 17:30 a 18:00 
a la tarda).  

- Mobilitat IN. De moment, tenim 141 estudiants IN. Aquest any es va fer una pre-
inscripció al juliol en què els estudiants van enviar la llista d’assignatures que 
tenien intenció de cursar. Això va facilitar la matrícula, que es va poder completar 
abans de final de setembre. No obstant això, el nombre de modificacions de 
matrícula continua essent molt alt entre els alumnes d’intercanvi.  

- Reformulació de les assignatures tranversals. S’ha demanat informació al 
professorat implicat. La valoració de l’agrupació per titulacions sembla que està 
funcionant bé. L’alumnat està més cohesionat i aprecia més la rellevància de les 
transversals per a la seva formació.  

- Assignatures en anglès. Es va consensuar un document amb el professorat 
implicat per homogeneïtzar els usos lingüístics en aquestes assignatures. Hi ha un 
total de 526 alumnes matriculats, dels quals 68 són alumnes IN (13%). L’equip 
de deganat valora molt positivament l’experiència.  

 
S’obre un torn de paraules. J. Aulet i F. Cortès assenyalen que el pas forçat de l’entorn 
campus virtual a l’entorn moodle ha comportat nombrosos problemes entre el 
professorat. F. Cortès, en concret, explica que la migració d’arxius no es fa 
correctament en alguns casos. B. Hernández assenyala que el tema més important en 
relació a les aules moodle és el que fa referència al programari per a la detecció del 
plagi (Urkund). Pregunta a partir de quin tant per cent de coincidència s’hauria de 
considerar plagi. La vicedegana es compromet a fer les consultes pertinents i portar a 
aprovació, si escau, un criteri general per a tota la facultat. Les coordinacions dels 
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títols estan d’acord que és la millor opció. M. Coll pregunta com es fan les 
modificacions de matrícula dels alumnes IN que fan docència alternativa a la Facultat. 
El gestor acadèmic i la vicedegana ho desconeixen perquè depèn de les facultats en 
què estan matriculats. M. Coll també sol·licita que s’enviï als coordinadors una llista 
d’alumnes de 1r matriculats al setembre per evitar una certa picaresca amb el 
lliurament de treballs. Finalment, demana, si és possible, que es pengi una versió 
reduïda del calendari administratiu, com ja s’havia fet en anys anteriors, perquè 
facilita la feina dels coordinadors. El gestor s’hi compromet.  

 
3. Modificació de la normativa acadèmica.  

 
La vicedegana E. Codó presenta la nova normativa d’avaluació aprovada en la CAA 
del mes de setembre, d’aplicació a partir del curs 2018/19. Explica que cal revisar les 
memòries i introduir modificacions en aquelles fitxes que no la compleixin. També 
indica que, pel que fa al que preveu l’article 112, apartat 4, s’aprovarà un llistat 
d’activitats que poden ser excloses del procés de recuperació i que serà d’aplicació a 
tota la Facultat. Això evitarà que les coordinacions hagin de fer autoritzacions ad hoc 
al professorat.  
B. Hernández fa notar el canvi de nomenclatura: retorn al mot “recuperació” per 
comptes de “reavaluació”. M. Oller i M. Clua comenten que la nova normativa no 
preveu algunes situacions que es donen actualment, com ara que hi hagi un alumne 
que lliuri un examen en blanc per poder recuperar part de l’assignatura.  

 
4. Indicadors sobre la introducció de la perspectiva de gènere en la docència de grau.  

 
La vicedegana informa de la petició de diversos tipus d’indicadors que ha fet 
l’Observatori per a la Igualtat per avaluar el Tercer pla d’acció per a la igualtat entre 
homes i dones de la UAB (2013-2017). Es demana a les coordinacions que recullin 
informació sobre la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència. La data 
límit per lliurar la informació és el 15 de novembre. La vicedegana enviarà a les 
coordinacions una taula Excel per recollir la informació.  

 
5. Informacions diverses dels vicedeganats de Programació i d’Ordenació dels Estudis.  

Programació d’Estudis 
- Els següents graus han de fer enguany informe de seguiment (IS): Graus filològics 

combinats i Estudis Francesos. L’IS s’ha de lliurar el dia 30 de novembre perquè 
el deganat pugui elaborar l’informe del centre.  

- E. Codó explica que les modificacions de memòria motivades pel canvi de la 
normativa d’avaluació s’introduiran en dues etapes. En un primer bloc aniran els 
graus que ja tenien modificacions previstes. Es tracta dels graus de Musicologia, 
Història de l’Art i Graus combinats de filologia. S’afegiran a la llista tots els graus 
simples de filologia, per tal com estan imbricats amb els graus combinats. En un 
segon bloc, durant el mes de gener, s’abordaran la resta de modificacions.  
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- A. Guimerà explica que farà una revisió de totes les memòries per detectar les 
fitxes que no compleixen la normativa i proposarà redactats alternatius que les 
coordinacions hauran de validar. N’ensenya alguns exemples a les coordinacions. 
Caldrà tenir aquesta feina acabada per al dia 27 de novembre.  
 

Ordenació dels Estudis 
- Premis als millors TFG amb perspectiva de gènere. La vicedegana explica el 

procediment que se segueix enguany. Anuncia la presència a la Comissió de dues 
expertes nomenades per l’Observatori. M. Clua i B. Hernández mostren la seva 
disconformitat amb el procediment perquè no queda clar el paper dels 
coordinadors. La vicedegana explica que les expertes valoraran aquells aspectes 
del treball que tinguin a veure amb la perspectiva de gènere (segons criteris 
definits per l’Observatori) i que no van ser avaluats per la comissió de la titulació. 
Quan les expertes hagin avaluat això es farà una reunió de la comissió per valorar 
a quins treballs s’atorga el premi, tot fent una espècie de nota mitjana entre la 
puntuació acadèmica i la puntuació de la perspectiva de gènere.  

- Calendari reavaluacions. Es proposa fer servir el criteri de programar les OT 
primer i després les OB. Diversos coordinadors proposen que es tingui en compte 
el nombre de grups, de manera que si hi ha OB amb un sol grup també es puguin 
programar durant els primers dies.  

- Reunió TFG. La vicedegana informa que hi ha una reunió prevista la setmana 
vinent amb coordinadors de TFG per parlar dels processos d’avaluació i, més 
concretament, de l’ús de rúbriques.  

- Nou procediment de matrícula. El gestor acadèmic informa que el calendari de 
matrícula de les PE, TFG i TFM passa a ser el mateix que per a la resta 
d’assignatures. Enguany no s’aplicarà, però sí de cara al curs vinent.  
 

6. Torn obert de paraules 
 

M. Coll explica que la normativa de reconeixement de crèdits preveu reconèixer molts 
crèdits (fins a 45) de fora del pla d’estudis. Sol·licita que en el cas dels idiomes estrangers 
no es puguin reconèixer certificats de nivell que equivalguin a assignatures cursades a la 
UAB. També demana si es té coneixement que es puguin reconèixer 1,5 crèdits extres per 
assignatures cursades en anglès. El gestor respon que sí, si es fan a l’estranger. M. Coll 
assenyala que la normativa ho preveu en tots els casos, també quan les assignatures es 
cursen a la UAB.  
 
Es tanca la sessió a les 17:45h.  
  
 
 
 
Eva Codó Olsina 
Vicedegana d’Ordenació dels Estudis 
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