UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES
COMISSIÓ D’ORDENACIÓ ACADÈMICA
ACTA
Dilluns 29 de maig de 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)
Ermengol Gassiot (Arqueologia)
Bernat Hernández (Història)
Òscar Jané (Humanitats)
Maria Machuca (Llengua i Literatura Espanyoles)
Marta Oller (Graus Combinats de Filologia i Grau Obert)
Anna Ortiz (Geografia)
Jordi Pàmias (Estudis Clàssics)
Marta Tafalla (Filosofia)
EXCUSATS:
Francisco Cuevas (Gestor Acadèmic)
Oriol Olesti (Història – sotscoordinador)
Miguel Solana (Geografia – sotscoordinador)
ABSENTS:
Sebastià Giralt (Humanitats i Graus Combinats – sotscoordinador)
Francesc Cortès (Musicologia)

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

1. Aprovació, si escau, de les actes de les dues reunions anteriors de la COA.
S’aproven per assentiment les actes de les reunions de la COA dels dies 28 de març i 6
d’abril de 2017.
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2. Aprovació, si escau, del pla docent del curs 2017/18
La vicedegana E. Codó recorda a les coordinacions que cal repassar amb deteniment les
dades del pla docent introduïdes per comprovar que tota la informació sigui correcta. Si
hi ha cap errada tècnica demana que es facin arribar a la Gestió Acadèmica a través del
correu ga.docencia.lletres@uab.cat.
El pla docent per al curs 2017/18 s’aprova per assentiment.
3. Informacions diverses dels vicedeganats de Programació i d’Ordenació dels Estudis.
La vicedegana Anna Badia recorda a les coordinacions que haurien d’anar pensant en les
modificacions de memòries de grau que vulguin proposar, atès que el primer termini
intern per a modificacions que requereixen aprovació per part de l’AQU acaba el 30 de
juny. A petició de les coordinacions, es penjaran a la carpeta COA del Nebula els
documents informatius sobre naturalesa dels canvis i òrgan que els ha d’aprovar,
procediment administratiu i terminis. Recorda, però, que qualsevol canvi ha d’haver estat
anteriorment identificat com a punt feble en els informes de seguiment de la titulació. Si
no, s’ha de demanar autorització al vicerector de Programació mitjançant un escrit raonat.
En segon lloc, Anna Badia informa que la titulació d’Humanitats haurà de fer el procés
d’acreditació durant la tardor i, previsiblement, rebrà el comitè extern durant la primera
quinzena del mes de març.
La vicedegana Eva Codó comença parlant de temes que fan referència al curs 2016/17,
que són els següents:
(a) La data límit per a tancament d’actes és el dia 6 de juliol. Demana a les
coordinacions que recordin al professorat que no esgoti el termini i que tingui
en compte el document elaborat l’any passat respecte al procés d’introducció
de notes, així com els criteris d’admissió a tràmit de peticions de revisió
extraordinària. Recorda a les coordinacions que les normatives pròpies estan
disponibles a la web de la facultat.
(b) Nova normativa per al reconeixement d’altres activitats docents. Repassa les
novetats respecte a la normativa anterior.
Ermengol Gassiot comenta que hi ha un solapament entre les dates de reavaluació i les
pràctiques de camp de certes assignatures del grau d’Arqueologia. Demana que es tingui
en compte per a l’any que ve. La vicedegana en pren nota.
Pel que fa al curs 2017/18, la vicedegana comenta els següents punts:
(c) Guies docents. El termini per a l’elaboració de les guies finalitza el 12/7.
Recomana un termini intern anterior (6/7) per poder fer seguiment de les guies
no tancades. Transmet a les coordinacions la recomanació de l’Observatori per
a la Igualtat, en compliment del Tercer Pla d’Igualtat de la UAB, d’introduir
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la perspectiva de gènere en les guies docents. També recorda que cal modificar
les guies docents del TFG i les PE per ajustar-les als nous protocols de facultat.
(d) Transversals. La vicedegana demana informació a les coordinacions sobre la
marxa del projecte d’adequació de continguts de les transversals a les
necessitats de les titulacions. Sembla que les actuacions han estat desiguals de
moment. Recorda la importància d’aquest projecte per a la facultat. Cal
incorporar els canvis que s’introdueixin a les guies docents.
(e) Jornada de benvinguda del mes de juliol. El Deganat i la Gestió Acadèmica
estan planificant aquesta jornada. Consulta les coordinacions sobre la
possibilitat de no fer sessions específiques per a cada títol al juliol. Les
coordinacions mostren la seva conformitat amb la proposta.
(f) Franges horàries. La vicedegana anuncia que es farà alguna actuació per tal de
facilitar la feina d’elaboració del PD a les coordinacions. Al seu parer,
s’inverteix un temps excessiu a satisfer peticions individuals d’horari de part
del professorat que no sempre estan justificades. Es farà conjuntament amb les
direccions dels departaments.
Bernat Hernández demana que el vicedeganat faci arribar a les coordinacions un redactat
sobre les recomanacions pel que fa a la perspectiva de gènere a les guies docents. La
vicedegana s’hi compromet.
Marta Oller comenta que s’ha arribat un acord entre tots els graus filològics per avaluar
el TFG amb els mateixos percentatges (40% part oral i 60% part escrita).
Ermengol Gassiot comenta que per tal de poder gestionar millor els horaris fóra bo tenir
una llista per a cada titulació dels associats amb dedicació principal fora de la UAB per
veure quines franges de cada grau necessiten estabilitat.
Montserrat Claveria demana que si es fa alguna actuació a nivell de les franges horàries
s’expliqui bé a tot el professorat de la facultat. La vicedegana hi està d’acord.
4. Torn obert de paraules
No hi ha cap intervenció.
Es tanca la sessió a les 16:45h.
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