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Avaluació i seguiment anual de la tesi 
 

Curs Acadèmic: 2022-2023 

Programa de Doctorat: Filologia Espanyola 

 

1) Calendari de la prova de seguiment  

 

2) Composició del/s tribunal/s avaluador/s   

 

 

 

 

 

 

3) En què consisteix la prova de seguiment 
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La prova de seguiment es durà a terme els dies 13 i 14 de setembre de 2023 per la tarda (a 

partir de les 15:00h. i en intervals de 20 minuts entre cada estudiant) de manera presencial.  

Les comissions del seguiments estan configurades segons les línies de recerca del Programa de 

Doctorat i tenint en compte que cap director de tesi formi part de la comissió que avaluï el 

doctorand a qui dirigeix la tesi. 

COMISSIÓ 1: TEORIA GRAMATICAL, SINTAXI, MORFOLOGIA, SEMÀNTICA DE L’ESPANYOL I 

ELE 

1A Carlos Sánchez, Maria Ohannesian, Cristina Buenafuentes  
 

COMISSIÓ 2: ESTUDI HISTÒRIC DE LA LLENGUA, LÈXIC I LEXICOGRAFIA 

2A Gloria Clavería, Cecilio Garriga, Marta Prat 

2B Marta Prat, Margarita Freixas, Matthias Raab 

2C Cecilio Garriga, Margarita Freixas, Matthias Raab 
 

COMISSIÓ 3: FONÈTICA, FONOLOGIA, PRAGMÀTICA I ESPANYOL LLENGUA ESTRANGERA 

3A Dolors Poch, Joaquim Llisterri, Lourdes Aguilar 

3B Dolors Poch, Joaquim Llisterri, María Jesús Machuca 
 

COMISSIÓ 4: LITERATURA ESPANYOLA DE L’EDAT MITJANA I DEL SEGLE D’OR 

4A Guillermo Serés, Bienvenido Morros, Sònia Boadas 
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3) En què consisteix la prova de seguiment 

*En el cas que a la prova convocada hi hagi una avaluació negativa, cal indicar en 

quines dates es tornaria a convocar;  

 

En el cas d’una avaluació negativa, la prova es tornaria a convocar el 22 de març de 2024. 

El seguiment anual del Programa de Doctorat en Filologia Espanyola consistirà en la 

presentació dels informes requerits per part dels alumnes. Tots els informes dels alumnes 

hauran d’estar signats pel director i seguiran un model d’informe predefinit pel programa 

disponible al campus virtual i seran penjats a l’espai del campus virtual habilitat com a molt 

tard el dia 8 de setembre de 2023, a les dotze del migdia. L’informe ha de consistir en un 

resum molt breu de la tesi amb un índex provisional, en presentar l'avanç de la investigació fins 

aquell moment i en descriure la planificació de la recerca pel proper curs. L'alumne podrà 

afegir més informació relativa a les activitats formatives que hagi pogut realitzar. 

Els directors d’alumnes de segona anualitat i posteriors hauran d’enviar a l'adreça 

uisad.filologies.tercer.cicle@uab.cat, com a molt tard el dia 8 de setembre de 2023, un breu 

informe redactat i signat del progrés de l’estudiant durant el curs. 

Cada estudiant disposarà de 10 minuts per presentar oralment el seu informe de seguiment 

davant d’un tribunal format per tres doctors del Departament de Filologia Espanyola en sessió 

pública. En acabar la seva presentació, el tribunal disposarà de 10 minuts per fer els 

comentaris i el doctorand podrà respondre a les preguntes que el tribunal li formuli. La 

coordinació envia als membres de la comissió abans de la celebració de la defensa oral del 

seguiment, els informes del doctorand i del director (a partir del segon seguiment) perquè els 

puguin tenir en compte a l’hora de realitzar l’avaluació. 

COMISSIÓ 5: LITERATURA ESPANYOLA MODERNA I CONTEMPORÀNIA 

5A Fernando Valls, Lucía Cotarelo, Laura Pache 

5B Francisca Montiel, Montserrat Amores, Lucía Cotarelo 

5C Francisca Montiel, Montse Amores, Laura Pache 
 

COMISSIÓ 6: ENFOCAMENTS INTERDISCIPLINARS 

6A Agustín Sánchez Aguilar, Ramón Valdés y Laura Fernández 
 

COMISSIÓ 7: LITERATURA LLATINOAMERICANA 

7A Alba Saura, Diego Falconí, Álvaro López 

7B Beatriz Ferrús, Diego Falconí, Álvaro López 
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