
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA PERMANENT DE FACULTAT 
CELEBRADA EL 17 DE SETEMBRE DE  2008 
 
 
 
A Bellaterra a les 15:30 h. del dia 17 de setembre  de 2008, es reuneix la Junta Permanent de la 
Facultat en sessió extraordinària sota la presidència del Sr. Degà, de secretari la secretària de la 
Facultat i amb l’assistència dels següents membres de la Junta: Jordi Bartroli (degà), Laia Saumell 
(secretària), Marià Baig (vicedegà), Francesc Pi (vicedegà),  Antoni  Teixell (vicedegà) , Lluis 
Alsedà, Maria Luisa Arboleya, Xavier Bafaluy (cooordinador d’estudis), Xavier Bardina 
(coordinador d’estudis), Martí Boada, Carlos Broto, Esteve Cardellach, Natàlia Castellana, Rafael 
Contreras, Mercè Corbella, Elena Druguet (sotscoordinadora CCAA), Marta Figueredo 
(coordinadora d’estudis), Teresa Flor, Xavier Gabarrell, Iluminada Gallardo, Neus Gibert, Louis 
Lemkow, Montserrat Mallorquí, Esther Martí (administradora), Maria Cèlia Martínez, Santiago 
Maspoch, Carme Pechoabierto, Joan F. Piniella, Josep Piñol, Joan Reche (coordinador d’estudis), 
Xavier Roqué, i David Saurí (coordinador d’estudis).  
 
S’excusen: Juan Campos, Marc Casòliva, José Maria Crespo i Patricia Márquez.   
 
Amb l’ordre del dia : 
 
1. Aprovació, si s’escau, de la proposta de pla d’estudis del Grau de Geologia.  
 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de la proposta de pla d’estudis del Grau de Geologia.  
 
 
El degà aclareix que el que s’ha d’aprovar, si s’escau, és una proposta de pla d’estudis (de la mateixa 
manera que es va fer amb el Grau de Física i el Grau de Matemàtiques)  i que, per tant, pot tenir 
petites modificacions, però, que en cas de modificacions substancials, el degà arbitraria. 
 
El degà també informa que el mes de juliol va rebre una carta de la Unitat de Paleontologia 
queixant-se del pocs crèdits d’aquesta matèria en la proposta de pla d’estudis que s’ha elaborat, i 
demanant que coneixements d’aquesta matèria s’introdueixin en alguna assignatura. Explica que 
durant aquests mesos se n’ha parlat tant amb els firmants de la carta com amb els membres de la 
Comissió que ha elaborat el pla d’estudis i ja s’ha arribat a un acord. 
 
El degà comenta que s’ha de tenir en compte que ens trobem en les dates límit per a que aquest títol 
pugui impartir-se el proper curs, i que, a més, va costar molt convèncer a l’Equip de govern de la 
UAB de la importància d’impartir aquesta titulació. S’ha de dir, però, que una vegada l’Equip de 
Govern de la Universitat ho va acceptar, l’ha defensat sempre davant la Conselleria. 
 
Finalment, el degà informa que assisteixen com a convidats a la Junta tots els membres de la 
Comissió que ha elaborat aquesta proposta i que no hi formen part. 
 
 
A continuació, Maria Luisa Arboleya, presidenta de la Comissió, presenta amb molt detall el nou pla 
d’estudis que es proposa. 
 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
-- M. Boada fa una aclariment de l’exposició feta, explica que el concepte de canvi global també 
engloba el factor humà, i que en l’àmbit de les Ciències Ambientals se considera que el canvi global 
té dues forces inductores: les biofísiques i les sociològiques. 
 



-- X. Roqué celebra que en l’assignatura Planeta Terra hi hagi conceptes d’Història de la Geologia, 
però també recorda l’existència del Centre de Història de la Ciència i considera que fora bo, a l’hora 
de la implementació d’aquest nou grau, de comptar amb ell. 
 
-- S. Maspoch mostra la seva sorpresa atès que es pensava que hi havia una limitació en els nous 
graus de 5 assignatures simultàniament, i en el pla que es presenta a primer n’hi ha 6.  
Per altra part, també observa que en el pla d’estudis que es presenta ha vist que hi ha 3 assignatures 
on hi apareix la paraula Química, que ja li agrada, però que s’hauria d’haver comptat amb el 
Departament de Química per a concretar els continguts, la distribució en teoria i pràctiques, i per 
estudiar la viabilitat de programar pràctiques de laboratori. Considera que encara que algun 
professor de Química hagi participat en el disseny, s’hauria d’haver demanat una col·laboració 
institucional.   
-- M. L. Arboleya aclareix que no es tan fetes totes les fitxes de les assignatures, però que el que s’hi 
ha posat en les assignatures de Química ha estat amb la col·laboració de J. F. Piniella i M. Corbella i 
que no difereix gaire de les assignatures de Química que ara s’imparteixen actualment a la 
Llicenciatura en Geologia. A més, explica que no s’ha pensat amb qui les impartirà, a l’igual que 
amb la resta d’assignatures que es proposen en aquest pla. 
Respecte a que a primer curs es proposen 6 assignatures simultàniament, explica que pot ser que 
sigui perquè són anuals, però que en tot cas la OPQ li ha donat el vistiplau.  
 
-- M. Figueredo pregunta si el que s’ha presentat avui a la Junta ja és suficient per a enviar la 
proposta de pla d’estudis. 
-- M. L. Arboleya respon que no, aclareix que la Comissió de pla d’estudis de Geologia ja té les 
fases A, B i C, i que està acabant la fase D, i que el que primer demanen és justament la fase D. 
-- M. Figueredo pregunta si a les optatives cal definir el semestre en que es pensa impartir, creu que 
a les fitxes si que s’ha d’especificar, però que a la documentació potser no. 
Respecte a l’assignatura de Gestió d’Empresa, recorda que al Llicenciatura en Química hi ha una 
optativa que s’anomena Economia i Gestió d’Empresa i que es pensava proposar en el nou Grau en 
Química, demana si no podria doncs ser una assignatura de Facultat. 
-- El degà respon que s’estudiarà. 
 
-- El vicedegà A. Teixell explica que falten bastants fitxes per fer, i on més fitxes falten són en les 
assignatures transversals, doncs són més complicades de fer, i recorda que el pla d’estudis que es 
presenta és molt transversal. Pregunta si són necessàries totes les fitxes, o solsament les fases, per a 
presentar el pla d’estudis. 
-- M. L. Arboleya respon que la OPQ vol les fitxes el 30 de setembre, o com a molt tard, durant el 
mes d’octubre. 
 
-- E. Druguet proposa que, atès els continguts que té l’assignatura Gestió Ambiental i Ordenació del 
Territori que es proposa,  es canviï el seu nom per Geoconservació i Ordenació del Territori.  
 
-- L. Alsedà manifesta que, al marge de detalls, l’hi ha agradat molt el pla d’estudi, doncs aquesta és 
una ocasió per a replantejar-se les coses, i en aquest cas es veu un replantejament i un esforç de 
modernització. 
Respecte als continguts de les assignatures de matemàtiques d’aquest pla, tot i que ja sap que s’està 
treballant amb en C. Broto, recorda que si es necessita més ajut, el Departament de Matemàtiques hi 
col·laborarà de bon grat. 
 
-- El degà s’afegeix al comentari realitzat per L. Alsedà i també comenta que s’aprecia un intent de 
fer les coses diferents i amb força transversalitat., al mateix temps agraeix a la Comissió tota la tasca 
realitzada, creu que han treballat molt i amb una mentalitat molt oberta. Finalment, puntualitza que 
aquest proposta ja va ser aprovada per la Junta de Secció de Geologia. 
 
A les 17:30 h, veient que no hi ha quòrum per a la votació degut a que alguns membres de la Junta 
han hagut d’absentar-se, es decideix realitzar la votació els membres presents i suspendre la Junta 
per a continuar-la a l’endemà amb una votació a la Secretaria del Deganat de 10:00 hores a 13:00 



hores i de 15:30 hores a 17:00 hores per als membres de la Junta que no es troben presents en el 
moment de la votació.. 
 
A les 17:00 hores del dijous divuit de setembre s’efectua el recompte de la votació efectuada, essent 
el resultat : 
  Vots emesos: 30, vots a favor: 27, vots en contra: 0 i vots en blanc: 3 
   
S’aprova, la proposta de pla d’estudis del Grau de Geologia.  
 
 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), a divuit de setembre de dos mil vuit. 
 
 
 
 
 
 
 
Vist i plau:     Secretària: 
Degà 


