
 
Acta de reunió de la Comissió de Màster 
Facultat de Filosofia i Lletres, Universitat Autònoma de Barcelona  
 
Dia: 10 de maig de 2018 
Lloc: Sala de reunions del Deganat 
Hora d’inici: 15.30 h 
 
Assistents  

Josep Cervelló, Rafael Cornudella, Fran Cuevas, Oriol Farrés, Jordi Figuerola, Francesc 
Foguet, Mireia Llinàs, Joan Nunes, Dolors Poch, Xavier Roqué (President), Xavier 
Villalba 
 
S’excusen 

Rossend Arqués, Germà Gan, Helena Kirchner, Miquel Molist, Jordi Nadal, Antonio 
Penedo, Dan Rodríguez 
 
Convidats 

Àngels Guimerà (Tècnica de Qualitat del Centre), Sara Coscarelli (coordinadora del 
Màster en Disseny d’Espais), Javier Nieto (professor del Màster en Disseny i Edició de 
Producte), Viviana Fernàndez (coordinadora general de Màsters i Postgraus d’EINA), 
Anna Pujadas (Directora d’EINA). 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior de la Comissió 

S’aprova l’acta de la reunió anterior. 
 

2. Aprovació, si escau, de les memòries de diferents títols de màster propis 

Es proposen a la Comissió, per a la seva aprovació, els títols de Màster en Disseny 
d’Espais i el de Màster en Disseny i Edició de Producte, així com de les diplomatures de 
postgrau que inclouen. Es tracta de dos màsters propis de 70 crèdits, impartits per 
EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, adscrit a la UAB. La memòria 
dels títols ha estat publicada a Nébula prèviament a la reunió. 

Sara Coscarelli (coordinadora del Màster en Disseny d’Espais) i Javier Nieto (professor 
del Màster en Disseny i Edició de Producte), assisteixen com a convidats a la reunió, 
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junt amb Viviana Fernàndez (coordinadora general de Màsters i Postgraus d’EINA) i 
Anna Pujadas (Directora d’EINA). Tots quatre presenten les memòries d’aquests 
màsters, posant èmfasi en la diferenciació amb títols existents del mateix àmbit i en la 
complementarietat amb els estudis de grau d’EINA.  

S’aprova la creació dels nous màsters per assentiment. 

 

3. Informacions del vicedeganat 

El nou vicedegà dona la benvinguda a la comissió als nous coordinadors i coordinadores 
de màster. 

Es recorda la composició de la Comissió i s’informa que s’actualitzarà aquesta 
informació a la web de la facultat. 

S’informa que hi ha una adreça electrònica institucional associada a cada màster, 
publicada a la web de la facultat: Estudiar > Màsters i Postgraus > Màsters oficials > 
Coordinadors. D’aquesta manera els canvis en la coordinació no afecten a l’aplicatiu de 
queixes i suggeriments OPINA i els coordinadors/res tenen un historial de la 
interlocució del màster. Si no es coneix el nom d’usuari i la paraula de pas, podeu 
adreçar-vos a la Carme Ruiz, secretària del Deganat. 

S’informa que s’ha obert el període de revisió de les Guies docents per part dels 
coordinadors/res de màster (fins al 3 de juny). Un cop revisades i validades, les guies es 
publicaran a partir del 7 de setembre.  Es recorda la importància de les guies en relació 
amb el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) i les properes acreditacions de 
màster, previstes per a 2019. 

S’informe de l’estat de les preinscripcions i admissions per al curs 2018/19, i es recorda 
la importància de fer el seguiment dels alumnes que s’interessen o es preinscriuen als 
màsters de la facultat. En relació amb l’admissió d’alumnes estrangers, Dolors Poch 
recorda que als alumnes xinesos que sol·liciten l’admissió al màster en Llengua 
espanyola, literatura hispànica i espanyol com a llengua estrangera, se’ls exigeix el 
nivell C1 de castellà. 
 

4. Setmana de Postgrau 

Tal com es va acordar a la sessió anterior, els coordinadors/res de màster han organitzat 
diferents presentacions entre els dies 14 i 18 de maig. Des del deganat es mostrarà la 
taula d’aquestes presentacions a la pantalla que està situada a l’entrada de la facultat. 
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Àngels Guimerà subratlla la importància de revisar les fitxes de màster i la informació 
que contenen. 

A la sessió anterior es va proposar de fer vídeos promocionals breus, però el cost no és 
assumible en aquests moments des del deganat. Es pot facilitar el contacte amb els 
serveis audivisuals de la UAB que realitzen aquests vídeos. 

Tal com es va acordar, es promouran els màsters mitjançant les xarxes socials. 
 

5. Torn obert de paraules 

S’aprova l’acta de la reunió anterior. 
 
Es tanca la sessió a les 16.30 h. 

 
Xavier Roqué 
Vicedegà d’Estudis de Postgrau 
Facultat de Filosofia i Lletres 


