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COMISSIÓ DE MÀSTER 

Sessió: 2021/3 

Dia: dimecres 24 de novembre de 2021 

Hora: 12.00 h 

Lloc: Telemàticament mitjançant Teams 

 

Assistents:  

Fernando Morales (president de la Comissió) 

Anna Bosch (gestora acadèmica) 

Carme Ferré-Pavia (secretària de Facultat) 

Pepe Rodríguez 

Santiago Tejedor  

Carles Llorens 

Joana Gallego 

Xavier Ribes 

Ana Ullod 

Patrícia Lázaro 

 

S’excusen: 

Maria Corominas, Emilio Fernández 

 

Ordre del dia: 

1. Aprovació, si s’escau, de l'acta de l’acte(DOC 1) 

2. Informe del president 

3. Aprovació, si s'escau, de la segona proposta de modificació del màster oficial en 

Periodisme i Innovació en continguts digitals (DOC 2) 

4. Precs i preguntes 

 

1. Aprovació, si s’escau, de l'acta de l’acte(DOC 1) 

S’aprova per assentiment. 
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2. Informe del president 

Comenta que la Comissió està convocada de manera urgent per aprovar, si escau, els 

canvis necessaris al Màster de Periodisme i Continguts Digitals del Departament de 

Periodisme. Es tracta de la darrera comissió de l’actual Equip de Deganat, que acaba 

mandat a 31 de desembre. 

Informa que la cap de Gestió, Anna Bosch, ha proporcionat estadístiques de 

matriculació als màsters.  

40  Màster de Planificació Estratègica 

20  Màster de Continguts CA 

19  Màster de Periodisme i C. Digitals 

21  Màster de Mitjans, CC 

Tot i les circumstàncies de context de pandèmia i ciberatac, les xifres semblen 

satisfactòries. 

Un altre tema és el consens i coordinació del sistema d’avaluació del TFM a tots els 

màsters oficials. La proposta és que el tutor/a pugui intervenir parcialment en 

l’avaluació i que continuï un tribunal de 2/3 persones. També la nota mínima de 9 per 

accedir al DDD sembla massa alta i no permet visibilitzar la feina en accés obert. 

La darrera qüestió és la possible petició de canvi a les dates i períodes de preinscripció 

i inscripció als màsters.  S’elevarà al Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica la petició que 

surti d’aquesta Comissió. 

Torn de paraules: 

El coordinador de màster Pepe Rodríguez fa saber que haurien de tenir 21 matriculats, 

ja que un ho feia manualment. També algun té pendent el TFM i les pràctiques. 

El coordinador Xavier Ribes manifesta que les dades quadren amb el que ell té anotat, 

però demana si hi ha un llistat oficial i si s’hi pot accedir. 

Anna Bosch indica que només han pogut consultar Sigma i són dades de 10 d’octubre, 

abans del ciberatac, però que ha afegit les matriculacions manuals i alguna anul·lació. 

Potser que es desquadrin les xifres. 

La professora Joana Gallego, pel Màster de Mitjans, informa que a la tarda del mateix 

dia 24 hi ha una reunió amb alumnat i divendres 26 amb professorat, on 

previsiblement es tractarà el tema de l’avaluació.  

 

3. Aprovació, si s'escau, de la segona proposta de modificació del màster oficial 

en Periodisme i Innovació en continguts digitals (DOC 2) 

El coordinador Pepe Rodríguez explica que a parti de l’entrada en vigor d’un decret 

que disposa que els crèdits de formació complementària no poden suposar més del 
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20%, el màster ho ha de modificar perquè en té més. Han optat per modificar la 

memòria i que aquesta faci constar que “els alumnes podran fer un màxim de de 12 

crèdits” de formació complementària i hauran de triar entre les possibilitats ofertes. 

S’aprova per assentiment. 

 

4. Precs i preguntes 

La cap de Gestió, Anna Bosch, demana aclariments sobre modificació de calendari de 

preinscripció als màsters. 

S’aclareix: 

Mantenir tres períodes de preinscripció i un quedaria d’extraordinari (amb la qual cosa 

s’elimina l’antic quart període). 

Anna Bosch comenta també que caldria matricular fefaentment els que han fet el 

primer període de preinscripció. 

S’accepta fer la proposta formalment, tant dels canvis de preinscripció com de la 

petició d’avançar la matrícula o bé fer un pagament previ de 500 euros. 

 

S’acaba a les 12.41h 
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