
Reglament de la Comissió de Docència 
de la Titulació d’Història i Ciències de la Música 

 
Organitzat per la Llicenciatura d’acord amb les directrius del Ministeri d’Educació i Ciència i la 
resolució de la UAB (BOE 2.12.93, 10.12.93 i 13.1.94), i aprovat per la Junta Permanent de la 
Facultat de Filosofia i Lletres l’any 2008. 
 
 
ARTICLE 1 
 
1.1.  La titulació d’Història i Ciències de la Música està adscrita a la Facultat de Filosofia i 

Lletres. 
 
1.2. La comesa general de la Comissió de Docència de la titulació d’Història i Ciències de la 
Música és debatre i eventualment resoldre les qüestions que afecten l’organització i la 
coordinació acadèmiques de la Titulació. 
 
 
ARTICLE 2 
 
 Les funcions específiques de la Comissió de Docència seran: 

a) L’elaboració del Pla Docent i, quan s’escaigui, del projecte del Pla d’Estudis i de la 
seva reforma. 

b) La valoració i el funcionament de la Titulació. 
c) El seguiment de les necessitats d’infraestructures i d’equipaments de la Titulació. 
d) La discussió i l’actuació sobre altres qüestions acadèmiques de la Titulació que es 

puguin plantejar. 
 
 
ARTICLE 3 
 
 La Comissió de Docència està formada per: 

a) El Coordinador de la Titulació, que actuarà com a delegat del Degà i que en serà el 
President. 

b) Vuit professors de la titulació d’Història i Ciències de la Música.  
c) Dos alumnes de la titulació d’Història i Ciències de la Música. 

 
 
ARTICLE 4 
 
4.1. El professorat membre de la Comissió de Docència serà elegit pel conjunt de docents de 
l’àrea de música de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB. La seva composició es renovarà, 
si s’escau, cada tres anys, coincidint amb l’elecció de l’equip de deganat. 
 
4.2. Els estudiants membres de la Comissió de Docència seran escollits pel conjunt dels 
estudiants de la Titulació d’acord amb el seu propi Reglament per un període d’un any amb la 
possible renovació automàtica si els seus estudis ho permeten. 
 
 
ARTICLE 5 
 
5.1. La Comissió de Docència es reunirà almenys dues vegades durant el curs acadèmic. 
 



5.2. Les reunions extraordinàries seran convocades per iniciativa del Coordinador de la 
Titulació o d’un mínim del 50% dels membres de la Comissió. 
 
5.3. Els acords només seran vàlids si hi són presents el president de la Comissió i el 50% dels 
seus membres. 
 
5.4. Les votacions seran a mà alçada, llevat dels casos següents, en què seran nominals i secretes: 
a) quan es tracti d’una elecció de persones o d’afers que atenyin directament persones;  
b) quan ho demani algun membre de la Comissió. 
 
 
ARTICLE 6 
 
6.1. La comissió de Docència serà convocada pel Coordinador de la Titulació. 
 
6.2. La data de la reunió haurà de ser comunicada als membres de la Comissió amb deu dies 
d’antelació. 
 
6.3. L’ordre del dia haurà d’incloure els punts presentats pel Coordinador o per almenys la 
meitat dels professors o dels alumnes membres de la Comissió. 
 
6.4. Les propostes de punts de l’ordre del dia hauran de ser lliurades a la Secretaria del 
Departament almenys amb deu dies d’antelació a la data de reunió. 
 
6.5. La convocatòria formal i l’ordre del dia hauran de ser comunicats als membres de la 
Comissió almenys amb set dies d’antelació a la data de la reunió i exposats en el tauler 
d’anuncis de la Titulació. 
 
6.6 Les reunions extraordinàries no hauran de seguir el procés ordinari i es podran convocar 
amb caràcter urgent.  
 
 
ARTICLE 7 
 
Els acords presos en les reunions de la Comissió de Docència seran executats pel Coordinador 
de la Titulació, el qual haurà d’informar la Comissió del grau de compliment. 
 
 
ARTICLE 8 
 
8.1. Els acords presos en les reunions de la Comissió de Docència seran recollits en acta per un 
dels membres de la Comissió. 
 
8.2. L’acta provisional serà comunicada als membres de la Comissió i al director del 
Departament durant els deu dies immediatament posteriors a la reunió, i es convertirà en 
definitiva quan sigui aprovada en la reunió següent. 
 
 
ARTICLE 9 
 
Quant als aspectes no inclosos en aquest Reglament, seran d’aplicació els articles corresponents 
al Reglament de la Facultat. 
 
 
       


