
ACTA DE LA COMISSIÓ DE DOCÈNCIA DEL MUET 

 

Reunió ordinària el 5 de juliol de 2018 

 

Horari: D’11h a 12h 

 

Lloc: Despatx del coordinador del MUET (B09/044) 

 

Hi assisteixen: 

Dr. Francesc Foguet Boreu (coordinador general del MUET), Dra. Beth Escudé Gallés 

(coordinadora de l’Institut del Teatre), Dr. Miquel M. Gibert Pujol (coordinador de 

l’UPF) i Laura Ballesteros Gomez (alumna del MUET). 

 

Excusa la seva assistència: Victor Corralero Sevilla (delegat del MUET). 

 

Valoració general del segon quadrimestre 

 

Per començar, es fa un repàs de les assignatures d’aquest segon quadrimestre i 

s’expressa, per part de l’alumnat, que els mòduls optatius en general d’aquest segon 

quadrimestre han resultat molt fragmentaris i breus en relació amb el temari que s’hi 

exposava en una primera ullada. La sensació dels estudiants sobre els criteris 

d’avaluació és que segueixen, com ja s’apuntava al primer quadrimestre, molt 

desdibuixats. 

 

Tot seguit però s’esmenta, per part del professorat, que és un màster que respon a 

alumnes amb formacions i sensibilitats molt diferenciades amb la qual cosa ha de 

respondre a tots els interessos de l’alumnat alhora que es continua un pla docent ja 

establert i en ser mòduls optatius i no obligatoris, com al primer quadrimestre, 

acostuma a haver-hi una sensació més de tast que d’assignatura pròpiament.  

 

La coordinació del Màster opina que s’ha participat molt poc en les activitats 

complementàries de formació que s’ofereixen. Malgrat tot, s’insisteix en que hi ha 



hagut una bona comunicació en general entre els alumnes i els professors del MUET 

tant pel que fa al TFM com per a altres qüestions relacionades amb el màster, llevat 

d’alguns casos puntuals ja resolts. 

 

Pel que fa a l’assignatura optativa de Practicum es destaca que la relació entre 

l’alumnat participant i les institucions assignades ha estat molt positiva i que no hi ha 

hagut cap queixa per cap de les dues bandes (no hi ha hagut modificacions de 

pràctiques). 

 

Alguns alumnes però destaquen la necessitat d’explicar prèviament alguns dels 

conceptes que després faran servir a la memòria de pràctiques per tal d’alleugerir 

bona part del treball posterior. 


