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JUNTA DE FACULTAT ORDINÀRIA 
 

SESSIÓ: 6/2021 

DATA: 09/11/2021 

HORA: 

15.00h Primera convocatòria 

15.30h Segona convocatòria       

LLOC: VIRTUAL (VIA TEAMS) 
 
  
Adolfo Amo Laínez  
Celia Andreu Sánchez 
Ana Calderon Carrero 
Maria Corominas Piulats 
Carmina Crusafon Baques 
Emilio Fernández Peña  
Carme Ferré Pavia 
Ana Fernández Viso 
Juana Gallego Ayala 
Gloria García Andrés 
Alfonso González 
María Gutiérrez García 
Carles Llorens Maluquer 
Belén Monclús 
Luis Fernando Morales 
Josep Maria Perceval  

Joaquín Puig González  
María José Recoder  
Francesc Xavier Ribes  
Pepe Rodriguez   
Mercè Díez  
Mariluz Barbeito 
Anna Ullod 
Patricia Lazro 
Montse Bonet 
Amparo  Huertas 
Enric Marín 
Matilde Delgado 
Mònica Gonzàlez 
Mercedes  Yáñez 
David Vidal 
Juanjo Perona

 
CONVIDADA: Anna Bosch 
 
EXCUSATS: Ludo Longhi, Andrea Ribas, Núria Simelio, Santiago Tejedor, Raül Giró, 
Charo Lacalle 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
 

• Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior (DOC1). 

• Aprovació, si s’escau, del calendari electoral per a l’elecció de degà/na (DOC2). 

• Informe de l'equip de Deganat. 

• Afers de tràmit. 

• Torn obert de paraules. 

 

1) Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior (DOC1) 

 

La professora Mercè Díez demana que a l’acta s’afegeixi el nom de la família que fa la 
donació de còmics, la de Carlos Hernández. 

S’aprova per assentiment. 
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2) Aprovació, si s’escau, del calendari electoral per a l’elecció de degà/na (DOC2) 

 

S’aprova per assentiment. 

 

3) Informe de l'equip de Deganat 

 

La degana, Ma. Josep Recoder, explica el calendari d’eleccions del sector C a junta i 
indica que només hi ha presentat 8 candidats: 2 persones de CI i 6 membres de 
l’assemblea. Remarca que tenen 21 places potencials per ser membres de junta i, 
davant la poca participació, afegeix que això implica una crisi de representació 
estudiantil preocupant.  No tots els graus tenen delegats, alguns perquè no en volen 
triar.  

Sobre el ciberatac informàtic la informació del Rectorat és que el restabliment de 
serveis va per llarg, sobretot del Campus Virtual, i s’aconsella l’ús de Teams, De fet, hi 
ha instruccions de la UAB per usar Teams en aquest sentit. 

Sobre el 50 aniversari,  informa que els panells de l’exposició ja són a impremta, i que 
es penjaran a la planta 1, dels quals es faria la inauguració a principi de desembre. El 
dia 26 novembre a la tarda s’inaugurarà el fons de còmics donats per la família de 
Carlos Hernández. 

L’administradora, Glòria Garcia, explica que la normalitat total no s’espera fins a 
setembre de 2022, ja que ni Summa ni Sigma, ni Geres i d’altres aplicatius i servidors, 
no s’espera que funcionin a curt termini. 

També comenta que l’Equip prepara una repartiment de despatxos a partir dels metres 
disponibles que quedin a partir de les obres a la torre senar. 

Sobre la celebració del Dia contra les Violències Masclistes, el 25 de novembre, hi 
haurà una  sèrie d’activitats, entre elles la presentació del llibre Joana Gallego, de les 
quals s’informarà via xarxes. Cal celebrar que hi ha 10 alumnes que hi col·laboren. 

El vicedegà Carles Llorens comenta que s’han mantingut reunions amb La Xarxa per 
encetar una col·laboració d’UAB Mèdia amb La Xarxa per crear-los continguts 
narratius pel programa Connecti.cat. Estan mirant si es pot incloure aquesta 
col·laboració dins del conveni que ja tenim signat. 

La vicedegana Carmina Crusafon informa que ja hi ha delegats, i que es cobriran tots 
els grups, el que és una bona notícia que ha arribat massa tard, respecte de l’inici de 
curs i que s’ha queixat del tema a la vicerectora d’Estudiants a la reunió que han 
mantingut aquesta setmana amb tots els vicedegans d’estudiants del campus. 

Es diu que ja hi ha graella d’activats de Comtec, i que el curs de formació per fer 
docència experimental seria abans del segon semestre. Si alguna persona vol fer res a 
Comtec al 2n semestre, es pot anar avançant la feina i cal contactar amb la 
vicedegana Crusafon. 

La degana Recoder comenta el tema de l’avaluació única que promouen les 
assemblees. Manifesta que els 13 degans del campus s’hi oposen, ja que implicaria un 
canvi total de la manera d’aprendre i avaluar. L’avaluació contínua ha estat un senyal 
d’ensenyament de qualitat. La vicerectora d’Estudiants ha creat una comissió que 
haurà de discutir el tema. En qualsevol cas, l’avaluació única, si fos pactada, no 
entraria en vigor fins al curs 2022-2023. 
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Els degans del Campus creuen que hi ha alternatives com ara la UOC per fer 
ensenyaments a distància o la via lenta per seguir qualsevol grau. Els dies 16 i 17 de 
novembre hi ha un referèndum estudiantil pel tema. 

La vicedegana d’Alumnat i Professorat, Carmina Crusafon, afegeix que hi ha una falta 
de demanda real al Campus d’aquesta modalitat d’avaluacío. El dia 25 de novembre hi 
ha una primera reunió amb degans, vicerectors i estudiants de l’assemblea i del 
consell d’estudiants. És una demanda amb molts d’interrogants i poc madura encara. 

La degana es qüestiona per què el tema el duu el vicerectorat d’Estudiants i no 
d’Ordenació Acadèmica, com seria d’esperar. 

La vicedegana de TFG, Mobilitat i Pràcticum, Carme Ferré, comenta que ja es va fer el 
repartiment de TFG per als quatre departaments i que demà dia 10 ells ja fan la 
publicació de tutores i tutors. No tenen amb Anna Bosch cap input, tampoc queixes, de 
com s’ha fet el procés de repartiment. 

 

4) Afers de tràmit 

 

No n’hi ha. 

 

5) Torn de paraules 

La professora Belén Monclús agraeix Emilio Fernández que hagués afavorit que es 
triessin delegats a la seva classe de CI. 

El professor Xavier Ribes comenta que el servidor de la Facultat i les aules 
informàtiques amb el seu programari fan falta i en pregunta el calendari. 

Pepe Rodríguez comenta que no li arriben els codis per accedir al correu corporatiu. 

Adolfo Amo comenta que tenen poca informació, només que és una prioritat poder 
accedir a les aplicacions. A les aules informatitzades s’està intentant tenir una 
validació per poder fer servir els PC. Calia filtrar les màquines, canviar la validació, no 
es tenia connectivitat i cal tenir almenys un servidor en marxa, podria ser en una 
setmana o poc més. 

Patricia Lázaro diu que tots els TFG, menys dos, resulten assumibles i que si cal els 
bescanviaran amb altres departaments. 

 

La Junta s’acaba a les 15.40h 
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