UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES
COMISSIÓ D’ORDENACIÓ ACADÈMICA
ACTA
Dimarts 28 de març 2017, a les 15:30 h (segona convocatòria)
ASSISTENTS:
Jaume Aulet (Llengua i Literatura Catalanes)
Anna Badia (vicedegana de Programació d’Estudis de Grau)
Montserrat Claveria (Història de l’Art)
Montserrat Clua (Antropologia)
Eva Codó (Vicedegana d’Ordenació dels Estudis)
Mercè Coll (Estudis Anglesos)
Anna Corral (Estudis Francesos)
Francesc Cortès (Musicologia)
Francisco Cuevas (Gestor Acadèmic)
Bernat Hernández (Història)
Maria Machuca (Llengua i Literatura Espanyoles)
Anna Ortiz (Geografia)
Jordi Pàmias (Estudis Clàssics)
Miguel Solana (Geografia – sotscoordinador)
Marta Tafalla (Filosofia)
EXCUSATS:
Ermengol Gassiot (Arqueologia)
Helena Kirchner (Humanitats)
Marta Oller (Graus Combinats de Filologia i Grau Obert)
ABSENTS:
Sebastià Giralt (Humanitats i Graus Combinats – sotscoordinador)
Oriol Olesti (Història – sotscoordinador)

Lloc: Sala de reunions del Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió de la COA anterior.
L’acta s’aprova per assentiment.
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2. Elaboració del pla docent del curs 2017/18
E. Codó lliura el calendari d’elaboració del pla docent a les coordinacions així com la
proposta d’horaris de les assignatures OB i el marc horari per a les OT. Enguany s’ha
fet un esforç especial per buidar les franges centrals del matí per qüestions de capacitat
de l’aulari de la facultat. Això ha afectat (de manera menor) els horaris d’algunes
titulacions.
La vicedegana explica les novetats de procediment respecte a anys anteriors, que són les
següents:
(a) La Facultat estableix un horari marc per a les OT de cada titulació basat en la
programació de l’any passat. Les coordinacions dels títols han de decidir quina
assignatura s’impartirà a cadascuna de les franges tot respectat el nombre màxim
per franja establert pel Deganat i la Gestió Acadèmica. En cap cas no podran
ocupar les franges buides.
(b) Les coordinacions hauran de fer arribar la informació sobre el pla docent
(professorat per a les OB i professorat i assignatura per a les OT) a la Gestió
Acadèmica per mitjà d’un full Excel que els serà enviat com a màxim el 3
d’abril.
(c) La vicedegana i la Gestió Acadèmica estudiaran les consultes/peticions de
modificació d’horaris no a mesura que vagin arribant, com s’havia fet en anys
anteriors, sinó conjuntament en finalitzar el termini. La data límit és el 20
d’abril.
3. Informacions diverses dels vicedeganats de Programació i d’Ordenació dels Estudis.
E. Codó informa dels següents punts:
- Acreditació de nivell de llengua estrangera. Diverses coordinacions s’han adreçat al
Deganat amb qüestions referents a aquest tema. El Gestor Acadèmic comenta que en la
darrera reunió amb la Vicegerent d’Ordenació Acadèmica es va informar que
l’Autònoma de moment no demanarà que els estudiants acreditin el nivell B2. No es va
concretar quan es demanaria acreditar-lo.
- Propedèutics. S’ha obert el termini per proposar cursos propedèutics per al curs vinent.
S’ha enviat la informació a les tres titulacions de la Facultat que n’organitzen. Si alguna
titulació més hi està interessada, s’hauria d’adreçar al Deganat de la Facultat i se li farà
arribar la informació.
- Assignatures transversals. Es va organitzar una reunió amb els coordinadors de les
assignatures transversals per endegar la renovació d’aquestes assignatures. La trobada
va servir per intercanviar experiències i propostes. El Deganat en fa una valoració molt
positiva.
A. Badia presenta un document amb informació detallada per al professorat novell. La
iniciativa i el primer esborrany va ser elaborat pel Departament d’Antropologia. El
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Deganat l’ha revisat per poder-lo fer extensiu a tots els departaments de la Facultat, que
lògicament el poden modificar segons les seves realitats.
Diverses coordinacions aplaudeixen la iniciativa i el fet es tracti d’un document tan
detallat.
4. Torn obert de paraules
No hi ha cap intervenció.
Es tanca la sessió a les 16:20h.
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