Acta de sessió de la Comissió de Màster
Facultat de Filosofia i Lletres, Universitat Autònoma de Barcelona
Dia: 27 de febrer de 2020
Lloc: Sala de Juntes de la facultat
Hora d’inici: 16.30 h
Assistents
Teresa Cabré, Rafael Cornudella, Jordi Cortadella, Oriol Farrés, Jordi Figuerola,
Francesc Foguet, Germán Gan, Àngels Guimerà, Jordi Julià, Mireia Llinàs, Jordi Nadal,
Joan Nunes, Dolors Poch, Xavier Roqué (President), Núria Sánchez (convidada, Gestió
Acadèmica), Teresa Tapada
S’excusen
Rossend Arqués, Josep Cervelló, Rafael Micó

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
S’aproven per assentiment l’acta de la sessió anterior.

2. Promoció
El videcegà informa de la reunió amb Isidre Tomasa i Beatriz Cañete, de l’Àrea de
Comunicació i Promoció, a la qual va assistir també Albert Pèlachs, Secretari de la
Facultat. A la reunió es va comparar l’eficàcia de les diferents accions de promoció, de
les més generals a les més properes, i es va constatar la major rendibilitat de les
actuacions de proximitat. Els màsters que no van assolir 20 alumnes de nou ingrés ja
són objecte d’actuacions específiques. Com a propostes per a millorar la difusió dels
màsters es planteja la possibilitat de redirigir les sol·licituds d’informació a les
coordinacions, per tal que les gestionin directament; i la realització d’una Fira de
Màsters, que s’anunciaria al Saló Futura i es podria celebrar a l’abril, de manera
complementària a les presentacions que pugui fer cada màster a assignatures optatives.
En la discussió, Dolors Poch assenyala la importància de contestar amb agilitat a les
demandes d’informació, en el cas que se n’assumeixi la gestió.

3. Matrícula al juliol
S’ha plantejat la possibilitat de fer un període de matrícula al juliol. Hi ha facultats que
ho han provat, prèvia autorització del vicerectorat. Núria Sánchez exposa les
complicacions que representa el solapament amb la matrícula de primer. Joan Nunes
assenyala la importància de la prematrícula, en el cas del MU en Geoinformació, per
cobrir l’espai entre admissió i matrícula. S’acorda provar-ho amb dos màsters, el
d’Estudis Territorials i de la Població i el de Literatura Comparada: Estudis Literaris i
Culturals.

4. Rúbriques Treballs de Fi de Màster
Es recorda la conveniència d’introduir les rúbriques per a l’avaluació dels Treballs de Fi
de Màster, en el cas d’aquells màsters que encara no les utilitzin, i es mostren alguns
exemples de rúbriques.

5. Comissions de Docència
El vicedegà recorda la importància per als processos d’acreditació dels reglaments de
les Comissions de docència dels màsters. A la web de la facultat hi ha la relació de
reglaments aprovats. Fora convenient que els màsters que no tenen reglament o que no
l’han revisat, ho fessin.

6. Torn obert de paraules
No se’n demanen.
Es tanca la sessió a les 18 h.
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