
Reglament de la Comissió de Docència del Grau en 
Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística  
  

Aprovat per la Comissió d’Ordenació Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres el 2 
de desembre del 2019 

  
ARTICLE 1  
  
1.1. El Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística està adscrit a la Facultat de 

Filosofia i Lletres.  
  
1.2. La comesa general de la Comissió de Docència del grau en Filologia Catalana: Estudis de 
Literatura i Lingüística és debatre i, eventualment, resoldre les qüestions que afecten 
l’organització i la coordinació acadèmiques del Grau.  
  
 ARTICLE 2  
  
 Les funcions específiques de la Comissió seran:  

a) La supervisió del pla docent i, si escau, de la reforma del pla d’estudis elaborada pel 
Departament de Filologia Catalana.  

b) La valoració del funcionament del Grau.  
c) El seguiment de les necessitats infraestructurals i d’equipaments del Grau.  
d) La discussió i la solució d’altres qüestions acadèmiques del Grau que es puguin 

plantejar.  
 
  
ARTICLE 3  
  
 3. 1. La Comissió està formada per:  

a) El coordinador/a del Grau, que actuarà com a delegat del degà o degana i en serà el 
president/a.  

b) Tres membres del professorat del Grau: un de Lingüística, un de Literatura i un de 
Llengua, que seran escollits pels professors i professores de les respectives àrees per a 
un període de tres anys.  

c) El coordinador/a del TFG. 
d) Un o una representant de cada curs, preferentment delegada o delegat.  
 

3.2. De manera puntual i justificada, es podran convidar a les reunions altres persones alienes a 
la Comissió, amb veu i sense vot, en especial el coordinador/a de les pràctiques externes i el 
coordinador/a d’intercanvis, si s’hi tracten qüestions relacionades amb el seu càrrec. 

   
 ARTICLE 4  
  
4.1. La Comissió es reunirà almenys dues vegades cada curs, preferentment una vegada per 
semestre.  
  
4.2. Les reunions extraordinàries seran convocades per iniciativa del president/a o un mínim de 
dos membres del professorat o de l’alumnat que formin part de la Comissió.  
 
4.3. Els acords només seran vàlids si són presents en la reunió pel president/a i el 50% dels seus 



membres.  
  
4.4. Les votacions seran a mà alçada, llevat dels casos següents, en què seran nominals i secretes:  
a) quan es tracti d’afers que concerneixin directament persones;   
b) quan ho demani algun membre.  
 
  
ARTICLE 5  
  
5.1. La Comissió serà convocada pel president/a.  
  
5.2. La data de la reunió haurà de ser comunicada als membres de la Comissió set dies naturals 
abans.  
  
5.3. L’ordre del dia haurà d’incloure els punts presentats pel president/a o per almenys la meitat 
dels membres del professorat o de l’alumnat que formin part de la Comissió.  
  
5.4. Les propostes de punts de l’ordre del dia hauran de ser lliurades al president/a almenys cinc 
dies naturals abans de la reunió.  
  
 
ARTICLE 6  
  
Els acords presos en les reunions seran executats pel president/a, que haurà d’explicar a la 
Comissió fins a quin punt s’han pogut complir.  
  
  
ARTICLE 7  
  
7.1. Aixecarà acta de cada reunió un dels membres de la Comissió, exceptuat el president/a.  
  
7.2. L’acta provisional serà tramesa als membres de la Comissió i al director/a del Departament 
de Filologia Catalana durant els deu dies naturals immediatament posteriors a la reunió i es 
convertirà en definitiva si és aprovada en la reunió següent.  
  
 
ARTICLE 8  
  
Quant als aspectes no inclosos en aquest reglament, seran d’aplicació els articles corresponents 
al reglament de la Facultat.  
 
Disposició transitòria 
Aquest reglament serà vàlid per al grau de Llengua i literatura catalanes fins a la seva extinció. 
  
  
         

Bellaterra, 2 de desembre del 2019 
 

 
ACLARIMENT: Els professors del Grau, contraris a tota mena de sexisme, no compartim, per 
raons estrictament gramaticals, els desdoblaments ni l’ús abusiu de substantius col·lectius o 
abstractes a què, d’acord amb els criteris de la UAB, s’ha adaptat el nostre reglament. 


