
 
Acta de reunió de la Comissió de Màster 
Facultat de Filosofia i Lletres, Universitat Autònoma de Barcelona  
 
Dia: 3 de desembre de 2018 
Lloc: Sala de reunions del Deganat 
Hora d’inici: 12.00 h 
 
Assistents  

Josep Cervelló, Rafael Cornudella, Jordi Cortadella, Fran Cuevas, Oriol Farrés, Francesc 
Foguet, Jordi Nadal, Joan Nunes, Dolors Poch, Jordi Rifé, Xavier Roqué (President) 
 
S’excusen 

Rossend Arqués, Jordi Figuerola, Mireia Llinàs, Rafael Micó, Antonio Penedo, Dan 
Rodríguez, Xavier Villalba, Àngels Guimerà (Tècnica de Qualitat del Centre, convidada) 
 

 

 

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

S’aprova l’acta de la reunió anterior. 
 

2. Informacions del vicedeganat 

El vicedegà dona la benvinguda als nous coordinadors o representants de departaments 
que s’incorporen a la comissió, Jordi Cortadella (MU en Prehistòria, Antiguitat i Edat 
Mitjana) i Rafael Micó (departament d’Arqueologia). La composició de la comissió es 
regeix per la Normativa de la Comissió d’Ordenació Acadèmica dels estudis de Màster, 
aprovada per la Junta Permanent de la facultat el 13 d’octubre del 2016. La Comissió de 
màster podria promoure un canvi en la normativa si ho considerés necessari. El vicedegà 
recorda també que les retribucions de coordinadors o coordinadores de màster depenen 
del pressupost del deganat i els departaments i les gestiona el Secretari de la facultat. 

El vicedegà exposa les dades de matrícula de master del curs actual i justifica la decisió 
de l’equip de deganat de fer biennal el MU en Francès Llengua Estrangera i Diversitat 
Lingüística (5 alumnes de nou accés el curs 2017/18 i 6 el curs 2018/19). L’índex 
d’eficiència dels estudis de màster de la facultat s’ha situat en el 50,0 % (7 dels 14 màsters 
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que han sortit a matrícula aquest curs han tingut 20 o més alumnes de nou accés), lluny 
encara del mínim del 80 % necessari per poder programar nous estudis de màster. El 
vicedegà insisteix en la necessitat d’augmentar el número d’alumnes per evitar la 
biennalització i la desprogramació. A la discussió s’apunta que l’augment del número 
d’alumnes no s’ha de fer a costa de la qualitat del màster, i es discuteix la categoria de 
màster “únic al Sistema Universitari Català”. 

3. Aprovació, si s’escau, de propostes de modificació de memòries de màster 

Es presenten propostes per a la modificació de la memòria dels màsters següents: 

MU en Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies 
MU en Filosofia Aplicada 
MU en Geoinformació 
MU en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals 
MU en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana 

Llevat del MU en Geoinformació, les modificacions fan referència a errors en la memòria 
del màster; canvis de semestre o de caràcter d’alguns mòduls; canvis en la redacció de 
Resultats d’aprenentatge; o l’establiment de Complements de formació. En el cas del MU 
en Geoinformació, les modificacions són més extenses perquè fan referència a millores 
recomanades per l’Informe de Verificació AQU. Les propostes s’aproven per 
assentiment. 

4. Aprovació, si s'escau, del Comitè d'Avaluació Intern del MU en Egiptologia 

La comissió estarà integrada per: 

President: Dr. Joan Carbonell (degà) 
Vicedegà d’Estudis de Postgrau: Dr. Xavier Roqué 
Vicedegana d'Estudis de Grau i Qualitat Docent: Dra. Margarita Freixas 
Vicedegà de Comunitat Universitària: Dr. Manuel Santirso 
Secretari de la facultat: Dr. Albert Pèlachs 
Coordinador del màster: Dr. Josep Cervelló 
Professor/a del màster: a determinar 
Administrador del Centre: Sr. José Luis Costa 
Gestor Acadèmic del Centre: Sr. Francisco José Cuevas 
Tècnica de Qualitat: Sra. Àngels Guimerà 
Estudiant del màster: a determinar 

El Comitè s’aprova per assentiment. 
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5. Aprovació, si s’escau, de la Comissió d’elaboració de la memòria de reverificació 
del MU Antropologia Social i Cultural / Social and Cultural Anthropology 
(CREOLE) 

La comissió estarà integrada per: 

President: Dr. Joan Carbonell (degà) 
Vicedegà d’Estudis de Postgrau: Dr. Xavier Roqué 
Coordinador del màster: Dr. Dan Rodríguez 
Professor/a del màster: Dr. Hugo Valenzuela 
Directora del departament d’Antropologia: Dra. Montserrrat Ventura 
Gestor Acadèmic del Centre: Sr. Francisco José Cuevas 
Tècnica de Qualitat: Sra. Àngels Guimerà 

La Comissió s’aprova per assentiment. 
 

6. Aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació del Reglament de la 
Comissió de Docència del màster en Geoinformació 

El coordinador del MU en Geoinformació, el Dr. Joan Nunes, exposa la proposta de 
modificació del Reglament de la Comissió de Docència del màster. Es proposa de 
modificar l’Article 3 per tal que faci referència no només a la Composició, sinó a la 
Composició i renovació de la Comissió de Docència. S’hi afegeix un punt 1.2 que 
estableix la renovació del mandat dels membres de la comissió cada curs acadèmic entre 
acreditacions successives, mentre mantinguin la condició per la qual són membres. Passat 
aquest període es procedirà a renovar els membres de la comissió, que podran repetir fins 
a un màxim de dos períodes consecutius. 

S’aprova la proposta per assentiment. 

 

7. Signatura dels convenis de Pràctiques Externes dels estudis de màster 

El vicedegà informa que és convenient que hi hagi una major coordinació de les 
Pràctiques externes per part de la facultat, i proposa que els convenis els signi el degà i 
es dipositin a la Gestió Acadèmica del Centre. Els coordinadors o coordinadores poden 
enviar els convenis per la tramitació de la signatura a Gestió Acadèmica, o bé directament 
al deganat. 
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8. Protocol i processos relacionats amb els Treballs de Fi de Màster 

El vicedegà explica que la descripció dels processos relacionats amb els Treballs de Fi de 
Màster formaran part de l’informe del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat del centre. 
Demana als membres de la comissió que li facin saber si hi ha algun element d’aquest 
procés que no estigui reflectit a la Guia docent del TFM del màster i creguin que hauria 
de ser inclòs a l’informe. Els membres de la comissió aprofiten per discutir la 
conveniència de lliurar els TFM al juliol, o bé al setembre. S’apunta la dificultat o la 
impossibilitat de revisar els TFM per part dels directors o tutors durant el mes d’agost, 
motiu pel qual la majoria de màsters fixen el liurament a mitjan juliol, sense perjudici que 
la presentació és faci al setembre. 

 

9. Torn obert de paraules 

No hi ha intervencions. 
 
Es tanca la sessió a les 17.30 h. 

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


