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ACTA DE LA COMISSIÓ DE MÀSTERS FACULTAT CIÈNCIES 
DE LA COMUNICACIÓ 

Sessió: 001CMA 

Data: 05/06/2020 

Lloc: Via telemàtica (programa Teams) 

Assistents: Fernando Morales, Anna Fajula, Pepe Rodríguez, Ana M. Enrique, Anna Bosch, Joana 
Gallego, Santiago Tejedor, Xavier Ribes, Cristina Pulido, Anna Ullod, Maria Corominas, Joan 
Manuel Tresserras. Carme Ferré Pavia com a secretària de Facultat, sense vot. 
S’excusen: David Vidal 
No assisteixen: José Manuel Pérez Tornero, Natividad Ramajo, Mari Luz Barbeito, Emilio 
Fernández. 

ORDRE DEL DIA 
1. Informe del president. Documentació relacionada: Informe degana sobre màsters 

oficials. Resolució rectora respecte pràctiques externes en els màsters curs 2019/20. 
2. Presentació, i aprovació si s’escau, de la nova proposta de màster propi en Direcció de 

Comunicació Empresarial i Institucional  (1a edició Semipresencial, codi 4286/1).  
3. Presentació, i aprovació si s’escau,, de la nova proposta de  màster propi en  

Comunicació i Medi Ambient (1a edició, codi4342/1) . 
4. Presentació, i aprovació si s’escau, de la sol·licitud per poder fer un canvi a la 

seqüenciació de mòduls en el Màster Universitari de Periodisme i Innovació en 
Continguts Digitals. 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 

1. Informe del president. 
 

El vicedegà Fernando Morales agraeix l’assistència per la dificultat del moment. Dona el condol 
als companys que han perdut gent propera per la pandèmia i per l’angoixa soferta, així com lloa 
la implicació de professorat i PAS per fer tanta feina d’adaptació. Les queixes dels estudiants de 
màster han anat en la línia de les despeses que ha generat el confinament per rebre a canvi una 
docència virtual. 
 
Pel que fa a les preinscripcions de màster a la nostra Facultat, fins al 7 de maig, recollides a 
petició del Vicerectorat de Programació Acadèmica a la reunió de degans i equip de govern del 
6 maig de 2020, són: 

 
MUCAP: 
Matrícula al 2019-20: 16 estudiants (de 40 preinscripcions) 
2020-21: 35 preinscripcions 
 
MUMITJANS: 
Matrícula al 2019-20: 35 (de 101 preinscripcions) 
2020-21: 65 preinscripcions 
 
MUPERDIG: 
Matrícula al 2019-20: 20 (de 24 preinscripcions) 
2020-21: 25 preinscripcions 
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MUPLAN: 
Matricula al 2019-20 (de 95 preinscripcions) 
2020-21: 89 preinscripcions 
 
Pel que fa a les pràctiques externes de màsters, s’ha disposat que podran ser represes segons 
les mesures sanitàries garantides per les empreses. La semipresencialitat marcarà almenys el 
primer semestre del proper curs però encara falta saber com haurem d’adequar el 
distanciament i com això afectarà l’ocupació d’aula. 
 
Torn de paraules: 
La gestora acadèmica, Anna Bosch, comenta que la rebaixa del preu de màster serà del 30%. 
La professora Maria Corominas saluda com a nova coordinadora del màster oficial de Mitjans, 
Comunicació i Cultura. Afirma que una de les diferències és la composició de l’alumnat, ja que 
les preinscripcions de l’Amèrica Llatina han baixat, i les de la Xina han pujat.  
També que el màster de Mitjans ha fet una petició al vicerector sobre un canvi de seqüenciació 
del segon al primer semestre: 

El mòdul 42449 Narrativas e imaginarios colectivos (OP) que s'imparteix el primer 
semestre, passaria al segon.  
El mòdul 42450 Políticas Culturales en el capitalismo global (OP), que s’imparteix al segon 
semestre, passaria a impartir-se al primer. 

Informa que el vicerectorat ho ha autoritzat pel proper curs i de manera excepcional. 
Pregunta sobre la semipresencialitat per als màsters. La gestora i la secretària de Facultat 
confirmen que durant el dia el Rectorat, també pel que fa a postgrau, segurament indicarà que 
s’ha de garantir la presencialitat de més del 50%. 
El professor Xavier Ribes pregunta quan es confirmarà el tema de preus. Anna Bosch comenta 
que està en fase d’esborrany i encara no es difondrà, potser la setmana vinent. 
La professora Anna Ullod pregunta per la presencialitat, que marcarà la matriculació. 
El professor Pepe Rodríguez demana la presencialitat en aules grans i que pot ser atractiu, així 
com que es pugui comunicar la rebaixa. 
 

2. Presentació de la nova proposta de màster propi en Direcció de Comunicació 
Empresarial i Institucional  (1a edició Semipresencial, codi 4286/1) 

La professora Ana M. Enrique comenta que aquesta proposta és pre-Covid, davant la poca 
demanda i la pèrdua d’un 50% de matrícula en màster presencial; és un canvi després de 26 
anys, i després de 5 anys molt dolents. L’edició on line duu 19 edicions. 
El semipresencial són 5 mòduls, dels quals 3 coincideixen amb el on line. La diferència serà 
sobretot en dos mòduls (un taller de comunicació integral, un curs fet en dues setmanes 
intensives). 
Torn de paraules: 
La professora Anna Ullod els desitja molta sort, ja que en el seu també proven un sistema 
semipresencial. Fa una valoració de la proposta: el mòdul 2 (protocol i organització 
d’esdeveniments) hi ha una assignatura amb el mateix nom que en el seu i demana que ho 
diferencien.  
Anna Ullod demana que consti a l’acta  que es valori un canvi en l’assignatura denominada 
"Relaciones Institucionales y organización de eventos" al mòdul 3 "Estrategias de comunicación 
de marketing integral y aplicación de nuevas tecnologías en la comunicación de las 
organizaciones" que apareix a la nova proposta del Màster en Direcció de Comunicació 
Empresarial i Institucional. 
Justifica la sol·licitud basada en el fet que l’assignatura apareix en la proposta amb el mateix 
nom que el mòdul denominat "Protocolo, Relaciones Institucionales y organización de eventos" 
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que es cursa al Máster en Dirección de Relaciones Públicas y Agencias de Comunicación desde 
fa 14 anys. 

"Relaciones Institucionales y organización de eventos"   -   Máster DCI 
"Protocolo, Relaciones Institucionales y organización de eventos"  -   Máster RRPP 

 
La professora Ana M. Enrique comenta que el mòdul fa anys que funciona i és anterior, i que les 
coincidències són més grans i no serà fàcil explicar els diferents enfocaments. Però que 
igualment ho valoraran. 
 
Votació: 
Vots a favor: 12 
En contra: 0 
Abstencions:  
S’aprova. 
 

3. Presentació, i aprovació si s’escau, de la nova proposta de  màster propi en  
Comunicació i Medi Ambient (1a edició, codi4342/1) 

El professor Santiago Tejedor explica el projecte, que s’està valorant des de fa temps, d’apropar 
la comunicació al medi ambient. 
L’equip és multidisciplinar, des de Biociències fins a periodistes reputats com Leyla Guerreiro i 
altres, i divulgadores com ara Odile Rodríguez de la Fuente. 
El model és blended, primer virtual i després de viatge d’estudis i TFE de camp a deserts, selves, 
pols i grans urbs.  
 
Torn de paraules: 
La professora Ana M. Enrique felicita Tejedor per la proposta i pregunta si hi ha iniciatives 
semblants. Aquest respon que la U. Pompeu Fabra té un màster del tema però amb mètode 
diferent, i la marca diferencial de la proposta UAB és pel treball de camp i apostar per grans 
narradors i divulgadors. Les universitats dels EUA tenen iniciatives amb alguna similitud. 
 
Votació: 
Vots a favor: 12 
En contra: 0 
Abstencions:  0 
S’aprova. 
 

4. Presentació, i aprovació si s’escau, de la sol·licitud per poder fer un canvi a la 
seqüenciació de mòduls en el Màster Universitari de Periodisme i Innovació en 
Continguts Digitals  

El coordinador del màster de Periodisme i Continguts Digitals, Pepe Rodríguez, explica que el 
pes de la pràctica al segon semestre d’aquest fa que sigui millor que se situe al primer, també 
per la seva temàtica, que dona una visió més oberta del mercat o pot millorar l’orientació  cap 
al TFG. 
 
El mòdul 43963   Narrativas (OB)  6 ECTS, que s’imparteix al primer semestre, passaria al segon 
semestre. 
 
El mòdul 43967   Estrategia digital y posicionamiento de contenidos periodísticos  (OB)  6 ECTS, 
passaria del segon semestre al primer. 
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Torn de paraules: 
 
La professora Joana Gallego pregunta si aquests canvis han de passar per la comissió de màsters 
i a l’OQD.  
Pepe Rodríguez comenta que s’ha demanat al rectorat i s’ha acceptat de manera provisional 
però ha de passar per comissió de màster. 
La gestora, Anna Bosch, comenta que estem fora de termini per fer canvis per al curs vinent i 
que, igualment, es passarà per comissió de màsters. 
El vicedegà Fernando Morales es compromet a agilitar la votació com més aviat millor. 
 
Votació: 
Vots a favor: 12 
En contra: 0 
Abstencions:  0 
 
S’aprova. 
 
Precs i preguntes: 
La professora Anna Fajula comenta que, juntament amb la professora Patrícia Lázaro fan notar 
que els alumnes tenen problemes amb els visats, que cal que això es tingue en compte, sobretot 
pel que fa a l’Amèrica Llatina. 
Anna Bosch comenta que hi ha el perill d’acceptar preinscripcions d’estudiants que no podran 
venir. 
Joan Manuel Tresserras s’acomiada formalment per la seva jubilació. 
 
La comissió acaba a les 11.40 h. 
 
 
 

 
 
Carme Ferré 
Secretària acadèmica de la Facultat 
 
 
Bellaterra, 5 de juny de 2020 


