UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES
COMISSIÓ D’ORDENACIÓ ACADÈMICA
ACTA
Dilluns dia 26 de febrer de 2018, a les 15:30 h (segona convocatòria)
ASSISTENTS:
Jaume Aulet (Llengua i Literatura Catalanes)
Anna Badia (Vicedegana de Programació d’Estudis de Grau)
Asunción Blanco (Geografia)
Montserrat Clua (Antropologia)
Eva Codó (Vicedegana d’Ordenació dels Estudis)
Elisabet Pladevall (Estudis Anglesos)
Anna Corral (Estudis Francesos)
Francesc Cortès (Musicologia)
Francisco Cuevas (Gestor Acadèmic)
Bernat Hernández (Història)
Òscar Jané (Humanitats)
Maria Machuca (Llengua i Literatura Espanyoles)
Oriol Olesti (Història – sotscoordinador)
Marta Oller (Graus Combinats de Filologia i Grau Obert)
Francesc de Rueda (Història de l’Art)
Meri Torras (Estudis de Gènere)
EXCUSATS:
Jordi Pàmias (Estudis Clàssics)
Gemma Rubí (Història, Política i Economia)
Jordi Vallverdú (Filosofia)
ABSENTS:
Ermengol Gassiot (Arqueologia)
Sebastià Giralt (Humanitats i Graus Combinats – sotscoordinador)
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 E. Pladevall, que s’incorpora a la COA en
qualitat de coordinadora del grau d’Estudis Anglesos en substitució de Mercè Coll, a qui
la vicedegana agraeix la feina feta.
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 informa de la naturalesa i objectiu de les diverses modificacions
que es proposen, que es divideixen en dos blocs:
(a) Modificacions per incorporar la nova normativa d’avaluació aprovada per la
UAB. Entren en aquest paquet les modificacions de les memòries dels següents
graus:
Antropologia, Estudis Combinats de Català i Espanyol, Filosofia, Geografia i
Ordenació del Territori, Llengua i literatura catalanes, Llengua i literatura
espanyoles
En el cas d’Antropologia i de Geografia i Ordenació del Territori també s’aprofita
per adequar el sistema d’avaluació de les Pràctiques Externes a la normativa de
Facultat aprovada el 15/02/2017.
En el cas d’Arqueologia també s’afegeix una competència i diversos resultats
d’aprenentatge a la Matèria “Arqueologia Clàssica” per homogeneïtzar els
resultats amb el Grau de Ciències de l’Antiguitat.
En el cas de Musicologia s’aprofita l’ocasió per introduir diversos canvis a la
matèria 2 “Introducció a la Musicologia” (2 resultats d’aprenentatge nous, ús
noves tecnologies, i reequilibri de les hores formatives).
(b) Grau d’Arts i Disseny de l’Escola Massana (centre adscrit a la UAB, Facultat de
Filosofia i Lletres).
Com a resultat del procés d’acreditació del grau i de la implementació del SGIQ,
es proposen modificacions, sobretot, en la distribució de crèdits, el nombre de
competències i de resultats d’aprenentatge, així com en la redacció dels resultats
d’aprenentatge.
No hi ha cap intervenció per part dels presents a la COA. Totes les modificacions
s’aproven per assentiment
3. Aprovació, si escau, de la memòria del Minor d’Estudis Hispanoamericans
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El coordinador del Grau d’Història, B. Hernández explica breument la gènesi i estructura
del Minor, que aprofita assignatures ja existents en quatre graus de la Facultat
(Arqueologia, Història de l’Art, Història i Llengua i Literatura Espanyoles) i no implica
recursos addicionals.
La proposta de Minor s’aprova per assentiment.
4. Torn obert de paraules
M. Clua comenta que hi ha un desequilibri important d’alumnes en els diferents grups de
la transversal “Introducció a l’Antropologia Social i Cultural”. En concret, esmenta el cas
del grup 7, que té 110 estudiants, tots ells de la titulació d’Història. La vicedegana E.
Codó respon que mirarà de buscar una solució a la situació. Encara sobre les transversals,
A. Blanco comenta que, segons el retorn rebut dels estudiants de GiOT, hi ha un grup
d’Introducció a l’Antropologia en què hi ha una barreja d’estudiants de diverses
titulacions i no es poden fer continguts específics, tal com s’havia demanat. La vicedegana
respon que no hauria de passar, atès que en cada grup hi ha un màxim d’estudiants de
dues titulacions i que li caldrien dades concretes del grup per poder investigar què ha
passat.
M. Oller explica el cas d’uns estudiants d’Estudis Clàssics que volen passar-se al Grau
de Ciències de l’Antiguitat l’any vinent. Pregunta si es podrien oferir algunes assignatures
de 2n que ja s’oferissin actualment perquè els estudiants no haguessin de perdre mig any.
Les vicedeganes i el gestor acadèmic es comprometen a estudiar-ho.
M. Machuca recorda que el deganat es va comprometre a adoptar una postura única per a
tots els graus de la facultat pel que fa a diverses disposicions de la nova normativa
d’avaluació. Caldria fer aquesta reflexió abans de la redacció de les guies docents. La
vicedegana E. Codó agraeix el recordatori. B. Hernández hi afegeix que també convindria
fer una formació específica sobre com incorporar la perspectiva de gènere a les guies
docents.

Es tanca la sessió a les 16:15h.
Firmado
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