Normes d’organització i funcionament dels consells d’estudis dels
estudis adscrits a la Facultat de Filosofia i Lletres
(aprovades per la Junta de Facultat de Filosofia i Lletres del dia 9 de juliol de 2009)
L’Acord normatiu 9003, del dia 17 de març de 2009, pel qual es creen els consells
d’estudis dels títols de grau de la Universitat de les Illes Balears (FOU 310, de 8
d’abril), estableix que cada títol de grau de la Universitat de les Illes Balears ha de tenir
un consell d’estudis.
D’acord amb aquesta norma, la Junta de Facultat del dia 18 de maig de 2009 va
constituir els consells d’estudis adscrits i en va nomenar presidents els vicedegans i caps
d’estudis.
Els apartats 4 i 5 de l’article 6 de l’acord esmentat estableixen que cada junta de centre
ha d’aprovar les normes d’organització i funcionament de cada consell d’estudis i que
aquests s’han de reunir d’acord amb llurs normes d’organització i funcionament.
1. Objectiu i funcions
L’objectiu dels consells d’estudis és la coordinació de les activitats formatives dels
professors que imparteixen docència en els diferents cursos dels títols de grau.
Els consells d’estudis tenen com a funcions les següents:
a) La coordinació dels professors que imparteixen docència en el títol en relació amb
l’elaboració i el desenvolupament del programa formatiu del títol.
b) La coordinació de l’elaboració de les guies docents de les assignatures, tenint en
compte els aspectes següents:
– Les competències en termes de coneixements, destreses i actituds que s’han de
treballar.
– Les activitats, modalitats i metodologies docents, tant presencials com de treball
autònom, que es volen utilitzar en funció de les competències que determina el pla
d’estudis.
– Els blocs temàtics en què s’organitzen els continguts de cada assignatura.
– Les activitats i els procediments d’avaluació de l’ensenyament i de l’aprenentatge dels
estudiants i la previsió i distribució del volum de treball en hores que han d’invertir els
alumnes en les activitats presencials i no presencials entre les assignatures que
s’imparteixen cada any acadèmic.
c) La coordinació amb altres consells d’estudis que comparteixin la docència de les
assignatures bàsiques de la branca o les branques de coneixement que els pertoquin.
d) Totes aquelles funcions que possibilitin la coordinació del pla d’estudis.
2. Composició

D’acord amb l’article 5 de l’Acord normatiu 9003 i en funció de la delegació de la
presidència que ha fet el degà en els caps d’estudis, integren els consells d’estudis de la
Facultat de Filosofia i Lletres el president del Consell d’Estudis (cap d’estudis de cada
títol) i tots els professors que imparteixen docència en el títol. El president del Consell
d’Estudis ha d’elegir un secretari entre els seus membres.
3. Permanència i renovació
La composició dels consells d’estudis s’ha de renovar anualment, un cop els
departaments que imparteixen docència als títols de grau hagin assignat, al COA
corresponent, els professors responsables de les assignatures per al curs següent i el
Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica hagi obert el procés del planificació del proper
curs acadèmic.
4. Estructura
El funcionament dels consells d’estudis s’ha d’estructurar entorn de la comissió
permanent i de les comissions específiques. Les comissions específiques s’han de
constituir per donar una millor solució als problemes concrets plantejats i s’han de
definir segons diferents criteris: per curs, per semestre, per matèria o mòdul, per
assignatura, per competència o per qualsevol altre criteri que el president del Consell
d’Estudis cregui oportú.
1. Comissió permanent. La formen tots els membres del Consell d’Estudis.
2. Comissió de coordinador de curs. Integren aquest òrgan de coordinació
horitzontal tots els professors responsables de les assignatures de cada curs
acadèmic. Té la funció de coordinar l’activitat docent de les diferents
assignatures d’un mateix curs acadèmic per semestres.
3. Comissió de coordinació de mòdul o matèria. Integren aquest òrgan de
coordinació vertical els professors responsables de les assignatures dels diferents
mòduls.
4. Comissió de coordinació d’assignatura. Quan una mateixa assignatura s’hagi
d’impartir a grups i a estudis diferents, el professors responsables s’han de
coordinar a fi que els apartats d’identificació de l’assignatura, contextualització,
requisits, competències i continguts de les guies docents siguin idèntics. Quant
als altres apartats, s’ha d’arribar al màxim consens possible.
5. Comissió de coordinació general. El degà i els presidents dels consells d’estudis
s’han de reunir almenys dues vegades per any acadèmic. La primera reunió s’ha
de fer abans d’iniciar-se el curs i ha de tenir com a finalitat determinar els
objectius generals i les estratègies a seguir. La segona reunió ha de tenir lloc al
final del curs acadèmic amb l’objectiu de fer-ne un diagnòstic i una avaluació.
5. Assistència
Segons l’apartat 5 de l’article 6 de l’Acord normatiu 9003, l’assistència a les reunions
forma part de les obligacions del PDI previstes a l’Acord normatiu 8879/2008, de 19 de
desembre, pel qual s’aprova el document que regula el còmput de l’activitat docent del
professorat de la Universitat de les Illes Balears (FOU 306, de 16 de gener de 2009).
A més dels membres nats del Consell d’Estudis, amb veu i vot, el president de la
comissió permanent o el coordinador i responsable de les comissions específiques

poden autoritzar l’assistència de persones de fora d'aquest òrgan col·legiat, amb veu i
sense vot, segons els afers que s’hi hagin de tractar.
6. Acords
El Consell d’Estudis ha de cercar el màxim consens i i la màxima coordinació possibles
entre els membres. Les decisions i propostes del Consell d’Estudis, tant de la comissió
permanent com de les diferents comissions específiques, s’han de presentar a la Junta de
Facultat perquè les ratifiqui.
7. Actes
La redacció de les actes de la comissió permanent correspon al secretari del Consell
d’Estudis. Per a les altres comissions de coordinació, s’ha de nomenar un coordinador o
un responsable que ha d’efectuar les convocatòries, ha de redactar les actes i les ha de
trametre al secretari del Consell d’Estudis.
8. Resolució de conflictes
D’acord amb la disposició addicional primera de l’acord normatiu 9003:
1. Els conflictes que es puguin plantejar en el si dels consells d’estudis s’han de fer
saber a la Junta de Centre perquè arbitri els mitjans per resoldre’ls.
2. En cas que els conflictes persisteixin, se n’ha d’informar el vicerector competent en
matèria d’ordenació acadèmica perquè prengui les decisions pertinents, si escau, de
conformitat amb la Comissió Acadèmica.

9. Modificació de la normativa. La Junta de Facultat pot modificar la normativa
vigent, per majoria, a proposta del president del Consell d’Estudis.

