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UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA  

FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES 

COMISSIÓ D’ORDENACIÓ ACADÈMICA 

 

ACTA 

 

Dimecres 15 de febrer 2017, a les 15:30 h (segona convocatòria) 

 

ASSISTENTS: 

Jaume Aulet (Llengua i Literatura Catalanes) 

Montserrat Claveria (Història de l’Art) 

Montserrat Clua (Antropologia) 

Eva Codó (Vicedegana d’Ordenació dels Estudis) 

Anna Corral (Estudis Francesos) 

Francisco Cuevas (Gestor Acadèmic) 

Ermengol Gassiot (Arqueologia) 

Fernando Guerrero (Administrador) 

Bernat Hernández (Història) 

Helena Kirchner (Humanitats) 

Maria Machuca (Llengua i Literatura Espanyoles) 

Oriol Olesti (Història – sotscoordinador) 

Marta Oller (Graus Combinats de Filologia i Grau Obert) 

Anna Ortiz (Geografia) 

Jordi Pàmias (Estudis Clàssics) 

Marta Tafalla (Filosofia) 

 

EXCUSATS: 

Anna Badia (vicedegana de Programació d’Estudis de Grau) 

Mercè Coll (Estudis Anglesos) 

Francesc Cortès (Musicologia) 

Miguel Solana (Geografia – sotscoordinador) 

 

ABSENTS: 

Sebastià Giralt (Humanitats i Graus Combinats – sotscoordinador) 

 

CONVIDATS: 

Joan Carbonell (Degà) 

Margarita Freixas (Secretària i Vicedegana d’Economia i Espais) 

Àngels Guimerà (Oficina de Qualitat Docent) 

 

Lloc: Sala de reunions del Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres 

 

La vicedegana E. Codó dóna la benvinguda a les noves coordinadores de grau, Anna 

Corral (Estudis Francesos) i Maria Machuca (Llengua i Literatura Espanyoles).   
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1. Aprovació, si escau, d’acta de la reunió de la COA anterior. 

 

L’acta s’aprova per assentiment.  

 

2. Aprovació, si escau, dels premis extraordinaris del curs 2015/16.  

 

La proposta de premis s’aprova per assentiment. 

 

3. Aprovació, si escau, de les modificacions de memòria de diversos títols de grau 

 

La vicedegana E. Codó dóna la paraula a les diferents coordinacions de grau perquè 

expliquin la naturalesa de les modificacions proposades i les raons que les justifiquen.  

 

Es tracta de modificacions de memòria que afecten un total de 6 títols de grau de la 

Facultat (vegeu document adjunt): Arqueologia, Estudis Clàssics, Grau d’Anglès i 

Català, Història, Història de l’Art i Musicologia. Quan és el torn del Grau d’Història de 

l’Art, la coordinadora, M. Claveria, explica que s’ha decidit retirar una de les 

modificacions, més concretament, la proposta d’augment del nombre de crèdits 

corresponent a l’assignatura de Pràctiques Externes. La raó és que la titulació vol 

analitzar més detingudament l’impacte d’aquesta modificació en l’oferta i la 

coordinació de PE, així com valorar la possibilitat d’oferir en paral·lel unes PE de 6 cr i 

unes de 12 cr. 

 

Les modificacions s’aproven per assentiment. 

 

4. Aprovació, si escau, del nou protocol de TFG de la Facultat 

 

La vicedegana E. Codó justifica la necessitat d’elaborar el nou protocol de TFG, explica 

el procés de discussió del document a nivell de Facultat i desgrana les línies mestres que 

conté. Aclareix que el protocol és d’aplicació a partir del curs 2017/18. 

 

Hi ha diverses intervencions de les coordinacions de grau. M. Machuca i H. Kirchner es 

refereixen al procediment per adjudicar les MH i als possibles efectes que pot tenir 

incloure en el càlcul la nota mitjana de l’expedient de 3r i 4t (per exemple, beneficia 

aquells estudiants que s’han aplicat més en els darrers cursos i perjudica els alumnes 

regulars). B. Hernández aclareix que a la titulació d’Història hi ha criteris 

complementaris i que qualsevol titulació pot adoptar-ne de propis. La vicedegana respon 

que sempre hi haurà estudiants que surtin perjudicats o beneficiats per segons quins 

criteris. Proposa aplicar la mesura el curs vinent i posteriorment avaluar-ne els efectes. 

Les coordinacions hi estan d’acord. E. Gassiot pregunta si es podran continuar 

mantenint les convocatòries de juny i de setembre a graus que ofereixen aquesta tria a 

l’estudiantat. E. Codó respon afirmativament.  
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La vicedegana informa que la Facultat tractarà de posar en marxa la preinscripció online 

a través d’un aplicatiu que ja funciona al campus a través de Sigma. Un cop feta 

l’adjudicació de tutors, no caldrà passar la llista de tutors i tutoritzats a GA. La 

vicedegana també comenta que, a més, es farà una prova pilot amb un altre aplicatiu per 

gestionar els lliuraments i l’avaluació dels TFG. Es demanaran titulacions voluntàries (3 

o 4), a les quals s’oferirà formació. A. Corral i M. Machuca comenten que a la Facultat 

de Traducció ja s’estan utilitzant tots dos aplicatius i que funcionen bé. La vicedegana 

explica que s’està provant un sistema de detecció de plagi vinculat al segon aplicatiu.  

 

El protocol de TFG s’aprova per assentiment.  

 

5. Aprovació, si escau, del nou protocol de PE de la Facultat 

 

La secretària M. Freixas presenta les línies mestres del document i n’argumenta la 

necessitat. També explica que es posarà en marxa un aplicatiu per gestionar els convenis 

i que la GA oferirà ajuda als coordinadors en aquest aspecte.  

 

Hi ha diverses intervencions de les coordinacions de grau. M. Clua exposa que a la 

memòria verificada del grau d’Antropologia els percentatges d’avaluació són diferents 

dels proposats en el protocol i que, per tant, no es podran complir fins que no es 

modifiqui la memòria. M. Freixas respon que és cert i que es farà un redactat més 

flexible en relació a l’avaluació (en forma de suggeriment). A. Corral demana un 

aclariment respecte al percentatge de l’avaluació atribuït a formació teòrica. B. 

Hernández explica que a la seva titulació, per exemple, fan sessions d’introducció a la 

documentació abans de començar les pràctiques que s’adjudiquen a aquest apartat. H. 

Kirchner demana que s’acordi dia i hora a nivell de Facultat per fer les sessions 

informatives. M. Freixas respon que hi va haver força titulacions en contra quan es va 

proposar a la reunió amb els coordinadors de PE.  

 

El protocol de PE s’aprova per assentiment.  

 

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

 

E. Codó informa dels següents punts.  

 

1. Docència en anglès: recorda als assistents que han de fer arribar amb certa urgència la 

informació sobre si s’oferirà algun grup d’assignatures transversals en anglès el curs 

vinent.  

 

M. Machuca pregunta si es tindran en compte els desequilibris que es generaran entre 

els grups i comenta que la darrera vegada que es va programar “Introducció a la 

lingüística” en anglès no hi va haver públic. La vicedegana respon que és una línia 

estratègica de la Facultat i que s’encoratjarà l’alumnat a seguir el grup en anglès. Pel 

que fa a les filologies, sembla evident que, com a mínim, els estudiants d’Estudis 
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Anglesos i de graus combinats amb anglès haurien d’assistir al grup en anglès. B. 

Hernández demana que s’expliqui bé a la guia docent què comporta seguir un grup en 

anglès i que el professorat sigui flexible quant a la tria lingüística de l’alumnat a l’hora 

de fer els exàmens, treballs, etc.  

 

2. Assignatures transversals: el deganat està treballant en una proposta d’adaptació de 

les assignatures transversals a les necessitats de les diferents titulacions, seguint les 

demandes repetides de l’alumnat i del professorat en aquest sentit. La vicedegana 

demana a les coordinacions que, en les properes dues setmanes, li facilitin el nom d’una 

persona que pugui coordinar el projecte de remodelació de cadascuna de les 

assignatures transversals.  

 

E. Gassiot valora molt positivament la iniciativa. B. Hernández demana que s’actuï 

davant l’OQD per millorar l’aspecte de les guies docents de les transversals. La 

vicedegana comenta que l’Àngels Guimerà ja s’ha posat en contacte amb l’OQD per 

eliminar les repeticions de resultats d’aprenentatge en les guies actuals.  

 

3. Pla docent: la vicedegana explica que s’està a l’espera dels comentaris del Vr. a la 

proposta de programació enviada des de la Facultat. El degà comenta que sembla que hi 

haurà resposta aviat i anuncia que a la CPA s’ha aprovat comptabilitzar una ràtio de 

14,5 per a les assignatures de llengua dels graus d’Estudis Francesos i Anglesos.  

 

El degà explica als presents l’estat de les propostes de programació de nous estudis de la 

Facultat.  

 

a) Grau en “Smart Cities” (títol de treball) – la UAB ha decidit oferir-lo com a grau 

propi l’any vinent ja que no es va ser a temps de tramitar la documentació 

perquè fos grau oficial. Serà oficial el curs 2018/19.  

b) Grau en Geografia i Ordenació del Territori. Es proposa la seva extinció i la 

substitució per dos graus, un de 240 cr. i un altre de 180, amb una base comuna 

de 120 cr. 

c) Grau en Estudis Clàssics. Es proposa la seva extinció i la substitució pel Grau en 

Ciències de l’Antiguitat. 

d) Grau en Filosofia, Política i Economia, ofert per les universitats que composen 

l’Alianza de las Cuatro Universidades en el qual la UAB havia deixat de 

participar. Es reactivarà la participació de la UAB. 

e) Grau d’Història, Política i Economia, de 180 cr. Es faria en anglès i es buscaria 

que els continguts fossin diferents del Grau en Filosofia, Política i Economia. 

f) Grau en Estudis de Gènere. Aquesta proposta encara s’està valorant Una de les 

dificultats que es preveuen és la directriu del Rectorat d’impartir-lo a cost zero.  

 

J. Pàmias demana aclariments al degà respecte al projecte de Grau en Ciències de 

l’Antiguitat i la substitució del Grau en Estudis Clàssics. El degà respon que es va fer 
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una reunió amb el professorat permanent del Departament i que en principi es tirarà 

endavant la substitució.   

 

7. Torn obert de paraules 

No  hi ha cap intervenció. 

 

Es tanca la sessió a les 17:30h.  

  

 

 

 

 

 

Eva Codó Olsina 

Vicedegana d’Ordenació dels Estudis 
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