
 

  
Màster estudis de dones, gènere i ciutadania 

 
 

1 

 

ACORDS DE LES REUNIONS DE LA COMISSIÓ COORDINADORA 

DEL MÀSTER D’ESTUDIS DE DONES GÈNERE I CIUTADANIA 

(Curs 2020-2021) 

Índex: 
Acords de la Reunió de 21 d’octubre de 2020 ............................................................. 1 

Acords de la Reunió de 13 de gener de 2021 ............................................................... 1 

Acords de la Reunió de 18 de març de 2021 ................................................................ 2 

Acords de la reunió de 13 d’abril de 2021.................................................................... 2 

Acords de la reunió de 8 de juny de 2021 .................................................................... 3 

Acords de la reunió de 13 de juliol de 2021 ................................................................. 3 

 

Acords de la Reunió de 21 d’octubre de 2020 

 

A. Aclarir la situació actual en relació amb la signatura de l’addenda del curs 2017-2018 

i la negativa de la UAB a signar-la; tot parlant amb el rectorat de la UB i de la UAB. 

També aclarir amb la UB, en tant universitat coordinadora, sobre quines són les 

properes passes a seguir arran de la necessària modificació del conveni i del títol del 

màster. Elaboració d’un informe sobre l’evolució de la distribució de crèdits entre les 

universitats partícips. 

B. Respondre la carta d’estudiants de la modalitat presencial de 20 d’octubre, en el sentit 

que s’explica en el punt cinquè d’aquesta acta. 

C. Davant de la sol·licitud de l’estudiant XX, nomenar el Tribunal de revisió de la 

qualificació del TFM (vid. punt quart de l’acta). 

D. Facilitar informació a l’alumnat sobre llengua d’impartició de les assignatures, tot 

creant una fitxa amb aquesta informació. 

E. En relació als Treballs Finals de Màster, s’acorda: 

a. Debatre en una propera reunió la fórmula adient per determinar el nomenament 

de les persones membres dels tribunals de TFM, per tal de cercar un equilibri 

entre la necessitat d’agilitzar els nomenaments i tenir en compte la dificultat de 

les avaluacions equitatives 

b. Actualitzar el claustre del Màster per tal de facilitar la cerca de professorat tutor.  

F. Respondre a les preguntes formulades per Eva Espasa sobre: quant de temps cal 

guardar les activitats com a evidències per a l’acreditació i si les aules que es fan 

servir al Màster estan equipades per la transmissió en Streaming. 

 

Acords de la Reunió de 13 de gener de 2021 

 

A. Com a resposta a les queixes plantejades per l’alumnat de la modalitat en línia, es 

concertarà una reunió virtual amb ells/elles pel dia 18 de gener per tal de sentir les 

seves valoracions. 
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B. Es convoca una reunió virtual amb professorat de la modalitat en línia (21 de gener al 

matí) i presencial (21 de gener a la tarda), per tal de fer una valoració de la docència. 

C. Es proposarà al professorat de la modalitat en línia reforçar les tasques 

d’acompanyament en l’aprenentatge mitjançant: 

a. La realització de dues tutories virtuals sincròniques per assignatura. 

b. Elaboració de píndoles introductòries en format audiovisual per cadascú dels 

blocs temàtics. 

D. S’aprova la clàusula de confidencialitat i de secret professional de la beca de 

col·laboració del màster. L’aprovació és condicionada a què s’afegeixi en el text de 

no fer servir la informació en benefici propi per part de la becària. 

E. Amb relació a l’exigència de l’article 44 del Reglament de la Facultat de Geografia i 

Història que formi part de la comissió coordinadora una estudiant, escollida per 

l’alumnat, s’acorda que la Nuria Pumar esbrini quines fórmules fan servir els altres 

màsters de la facultat per a donar compliment a aquest mandat.  

 

Acords de la Reunió de 18 de març de 2021 

 

A. S’acorda fer una reunió amb el professorat de segon semestre de la modalitat 

presencial per tal de consensuar una fórmula de tornada a la presencialitat. Es proposa 

la reunió pel dilluns 22 de març a les 13:30h. Assistiran les professores Teresa Cabruja 

i Eva Espasa en nom de la comissió. 

B. S’acorda consultar a la professora Marta Llorente sobre la seva disponibilitat per a 

cursar l’assignatura Arquitectura, Espai i Gènere en modalitat presencial i alhora 

demanar en paral·lel al Vicerectorat de la UB que contacti la UPC per tal de demanar 

l’activació d’aquesta assignatura. 

C. S’acorda continuar el debat, mitjançant correu electrònic, sobre permetre que 

l’assignatura Salut i Morbiditat diferencial en la modalitat presencial, pugui impartir-

se una part mitjançant docència online sincrònica. 

 

Acords de la reunió de 13 d’abril de 2021 

 

A. Es confirma la tornada a les classes presencials a partir del 28 d’abril, tot garantint les 

mesures sanitàries i que les classes se segueixin en streaming en cas que l’alumnat no 

pugui ser-hi presencialment. 

B. S’acorda que una tercera part de les hores de docència de l’assignatura Salut i 

Morbiditat diferencial, en la modalitat presencial,  s’imparteixin de forma telemàtica. 

Aquest acord es pren en tant que hi concorren les següents circumstàncies: 

l’assignatura es va deixar d’impartir per part de la UPF i es constata manca de 

professorat expert  disponible per impartir l’assignatura.  

C. En relació amb l’acord anterior la Comissió acorda que la Comissió Coordinadora 

podrà autoritzar aquest tipus de docència  en altres assignatures, si s’aprecia 

circumstàncies concurrents similars. Es pretén així garantir un tracte pel professorat. 
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D. S’acorda fer una reunió de la coordinadora abans que acabi el curs en què es tracti de 

forma monotemàtica, en el marc del procés de verificació del títol, possibles canvis 

en el pla d’estudis i en les metodologies docents, etc. 

Acords de la reunió de 8 de juny de 2021 

 

A. Pel curs 2021-22 s’acorda que l’assignatura Promoció de la Salut i Morbiditat 

diferencial en modalitat presencial serà impartida per Francesc Valls (professor 

responsable) i per la prof. Paloma Pontón que substituirà a Angel Belzunegui, qui 

estarà en comissió de serveis. 

B. Pel curs  2021-2022 la professora Isabel Carrrillo en serà la prof. Responsable de 

l’assignatura Educació i Gènere en una societat en canvi, en modalitat presencial. La 

coordinadora de la UVic li proposarà a na Isabel Carrillo que aquesta assignatura sigui 

compartida amb dos/tres professores expertes i que es faci en format semi-presencial. 

C. S’acorda fixar pel dimarts 15 de juny les tutories de seguiment de segon semestre de 

la moda en línia i presencial. 

D. S’acorda que el 15 de juny la coordinadora es reunirà per abordar la redacció  de la 

carta adreçada al rectorat per manifestar la insuficiència de suport organitzatiu. 

  

Acords de la reunió de 13 de juliol de 2021 

 

A. S’acorden els següents canvis de professorat pel curs 2021-22 en les següents 

assignatures: 

a. Plans d’igualtat en les empreses , on line, canvi en professorat responsable. 

Serà la Paloma Pontón 

b. Història dels Feminismes, en línia, la Sandra Ezquerra es manté com a 

professora responsable i serà compartida amb la Christel Keller.  

B. S’acorda celebrar per primer cop un acte de graduació propi del Màster, fent-lo 

coincidir amb l’acte de la inauguració. Es celebrarà el dia 20 de setembre a l’Aula 

Magna tenint en compte capacitat COVID i que es farà retransmissió per Streaming. 

C. S’aprova normes  d’estil dels TFM pel curs 2021-2022, tot i que proposa que en la 

citació i/o referència bibliogràfica s’esmenti el nom de pila complet de les persones 

autores. 

D. Composició membres dels Tribunals de TFM.  Es parla sobre la no admissió de 

tribunals compost per persones del mateix grup de recerca. S’acorda tractar en una 

propera reunió la revisió de les regles de formació i composició de Tribunals de TFM. 

E. En la proposta de modificació del títol del màster, a part de retirar la condició de la 

Universitat partícip a la UPF, es suggereixen els següents canvis de caire no 

substancial: 

a. S’acorda substituir les assignatures optatives que no s’han activat en els 

darrers cursos(Dret i Garanties Jurídiques/Traducció-Autotraducció) per dues 

noves optatives: una sobre Relacions Laborals i Gènere i una altra sobre Art, 

Dones i Gènere.  
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b. En la modalitat presencial, optar per fórmules de semi-presencialitat. 

c. S’acorda tractar més a fons aquests  possibles canvis en una pròxima reunió.  

 

 


