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UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA  
FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES 
COMISSIÓ D’ORDENACIÓ ACADÈMICA 
 
ACTA 
 
Dilluns dia 11 de desembre de 2017, a les 15:30 h (segona convocatòria) 
 
ASSISTENTS: 
Anna Badia (Vicedegana de Programació d’Estudis de Grau) 
Asunción Blanco (Geografia) 
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) 
Sebastià Giralt (Humanitats i Graus Combinats – sotscoordinador) 
Bernat Hernández (Història) 
Oriol Olesti (Història – sotscoordinador) 
Marta Oller (Graus Combinats de Filologia i Grau Obert) 
Jordi Pàmias (Estudis Clàssics) 
Gemma Rubí (Història, Política i Economia) 
Francesc de Rueda (Història de l’Art) 
Marta Tafalla (Filosofia) 
Meri Torras (Estudis de Gènere) 
 
EXCUSATS: 
Jaume Aulet (Llengua i Literatura Catalanes) 
Maria Machuca (Llengua i Literatura Espanyoles) 
 
ABSENTS: 
Ermengol Gassiot (Arqueologia) 
Òscar Jané (Humanitats) 
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 
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La vicedegana E. Codó dóna la benvinguda a M. Torres i a G. Rubí, que s’incorporen a 
la COA en qualitat de coordinadores dels graus d’Estudis de Gènere i de Història, Política 
i Economia, que es preveu que es comencin a oferir el curs 2018/19.  
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior. 

S’aprova per assentiment.  

 

2. Aprovació, si escau, de diverses modificacions de memòria de graus de la Facultat. 

La vicedegana A. Badia explica que hi ha força propostes de modificacions degut al fet 
que a la nova normativa acadèmica aprovada el 12/07/2017 en Consell de Govern es diu 
que “en el procés d’avaluació continuada s’ha d’incloure un mínim de tres activitats 
avaluatives, de dues tipologies diferents distribuïdes al llarg del curs, cap de les quals pot 
representar més del 50% de la qualificació final”. Això obliga a fer una revisió de totes 
les memòries de grau. A la Facultat de Filosofia i Lletres, les revisions i les propostes de 
modificació es faran en dues fases. Com que només es pot fer una modificació per curs, 
aquelles titulacions que havien de fer modificacions que necessiten l’aprovació de l’AQU 
han incorporat aquesta modificació en aquesta primera fase. En aquesta fase també s’hi 
afegeixen les modificacions dels graus filològics (a excepció del grau d’Estudis en 
llengua i literatura catalanes). Els següents graus només presenten modificacions per 
adequar les activitats avaluatives a la normativa UAB 
- Estudis Francesos 
- Estudis Clàssics 
- Estudis Anglesos 

Han presentat modificacions que requereixen l’aprovació de l’AQU: 

- Història de l’Art: nova menció “Art, Història i Pensament”. Canvis de noms 
d’assignatures optatives (OT), eliminació de dues assignatures i creació de dues de 
noves. Modificació de resultats d’aprenentatge (RA) i modificació metodologies 
docents. 

- Musicologia: canvi en la redacció de RA i canvis en les metodologies docents. 
- Llengua i literatura espanyoles: canvi de noms d’assignatures OT. 
- Història: aplicació protocol de pràctiques externes aprovat per la COA 15/2/2017. 
- Graus Combinats de Filologia: canvi de semestre i any de dues assignatures. 

Les modificacions s’aproven per assentiment.  

A. Guimerà, de l’OQD, explica que el segon termini per lliurar les modificacions del 
segon grup de memòries de grau de la Facultat és l’1 de febrer de 2018. Caldrà revisar les 
memòries dels següents graus: Llengua i Literatura Catalanes, Filosofia, Geografia i OT, 
Antropologia Social i Cultural, Arqueologia i Humanitats. A. Guimerà ofereix la seva 
ajuda a les coordinacions que la necessitin. 

3. Aprovació, si escau, de les modificacions del reglament de la Comissió de Docència 
dels Graus Combinats (GC) de Filologia 
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La coordinadora dels GC, M. Oller, explica els motius de les modificacions que es 
presenten. Són els següents: (a) incorporar el ‘Grau Obert’ en la llista de graus a 
coordinar; (b) reduir la tutela del vicedeganat d’Ordenació Acadèmica sobre els GC atès 
que ja estan prou consolidats; (c) incorporar la figura del sotscoordinador/a. També s’ha 
aprofitat per reduir el nombre mínim de convocatòries ordinàries. 
 
Les modificacions s’aproven per assentiment.  

4. Aprovació, si escau, de les comissions de premis extraordinaris de grau del curs 
2016/17.  
 

Les comissions s’aproven  per assentiment. 
 
5. Criteris de programació docent per al curs 2018/19. 

La vicedegana E. Codó explica els Criteris generals de programació per al curs 18/19, 
aprovats en la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB el 21/11/2017 i la seva aplicació 
a la Facultat. També informa que la Transparència del Pla Docent (TPD) no està oberta 
encara i que, per tant, el procés de programació s’endarrerirà una mica.  
 
Diversos coordinadors manifesten la seva preocupació per l’impacte que l’aplicació 
estricta dels criteris de programació tindrà sobre la Facultat i expressen la seva 
disconformitat amb aquestes mesures. També es demana que la Facultat sol·liciti al 
Vicerectorat de Programació que es tingui en compte l’alumnat del programa Universitat 
a l’Abast a l’hora de definir el nombre de grups a programar.  
 
6. Informacions diverses dels vicedeganats d’Ordenació i de Programació dels Estudis. 

Per part del vicedeganat d’Estudis es tracten els següents punts:  

• Aulari: la implantació de les noves titulacions fa encara més evident la necessitat 
d’introduir reformes en la manera com s’organitza temporalment la docència a la 
Facultat (majoritàriament en les franges centrals, de 10 a 13h, i de dilluns a 
dijous). Caldrà, per tant, fer reorganitzacions horàries. La vicedegana E. Codó 
demana a les coordinacions que en facin pedagogia entre el professorat dels 
departaments respectius. Cal que el professorat comenci a pensar que, si vol triar 
horari, potser no podrà triar assignatura.  

• DDD: actualment hi ha pocs TFG de la Facultat al dipòsit. Caldria prendre 
mesures per augmentar-ne el nombre.  

• Premis TFG amb perspectiva de gènere: l’acte de lliurament dels premis del curs 
2016/17 es va fer el 28 de novembre, amb èxit de participació. La vicedegana 
demana que en futures edicions hi hagi algun representant de cada premiat/da si 
la persona interessada no hi pot assistir.  

 
Per part del vicedeganat de Programació es tracten els següents punts: 
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• Informes de seguiment de grau i de màster: s’aprovaran en la propera Junta 
Permanent, previsiblement durant el mes de gener de 2018.   

• Acreditació Grau d’Humanitats. S’estan fent les darreres modificacions de 
l’autoinforme. S’ha endarrerit la visita del CAE al mes d’abril, la qual cosa ens 
ha donat una mica més de marge per fer les modificacions.  

• Enquestes docents: La baixa participació a les enquestes d’ençà el canvi de 
mètode de recollida (de presencial a virtual), que se situa al 12% a la UAB i 13% 
a la Facultat de Lletres, preocupa l’equip de deganat. L’aplicació del SGIQ 
implica una recollida sistemàtica del grau de satisfacció de l’estudiantat pel que 
fa a les diferents etapes universitàries. És per això, que en els diversos processos 
d’acreditacions s’ha identificat reiteradament com a punt feble la baixa 
participació en les enquestes. Això ha fet que en algun cas no es pogués obtenir 
l’avaluació ‘s’assoleix en progrés d’excel·lència. Per incentivar la participació de 
l’alumnat, s’enviarà un correu a tot el professorat de la facultat.  
 
Diversos coordinadors expressen el seu malestar pel fet que la responsabilitat 
d’aconseguir que els estudiants responguin les enquestes docents recaigui en el 
professorat.  
 

7. Torn obert de paraules 

A. Blanco comenta que hi ha hagut queixes del professorat de Geografia perquè aquest 
any no s’han publicat les dates de la reavaluació fins força avançat el semestre i demana 
que es publiquin abans de començar la docència del segon quadrimestre per facilitar la 
planificació docent. M. Clua comenta que també he rebut queixes del professorat 
d’Antropologia. El Gestor Acadèmic respon que s’ha fet d’aquesta manera per evitar 
l’elevat nombre de sol·licituds de canvi, però que es mirarà de tornar al sistema anterior.  
 
A. Blanco i M. Torras expressen la seva preocupació per la descoordinació de l’Oficina 
de Comunicació en relació a la promoció dels nous graus de la Facultat per al curs 
2018/19.  
 
Es tanca la sessió a les 17:45h.  
  
 
 
 
 
 
Eva Codó Olsina 
Vicedegana d’Ordenació dels Estudis 
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