
 
 
 
 
ACTA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE FACULTAT DE LA 
FACULTAT DE CIÈNCIES CELEBRADA EL DIA 11 DE DESEMBRE DE 2007 
 
 
A Bellaterra, a les deu hores del dia onze de desembre de dos mil set, es reuneix a la sala d’actes 
de la Facultat la Junta de Facultat de la Facultat de Ciències, en sessió extraordinària, presidida 
pel degà, Dr. Jordi Bartrolí i actuant com a secretari la secretària de la Facultat, Dra. Laia 
Saumell. Assisteixen a la Junta 84 professors, 9 membres del Personal d’Administració i Serveis 
i 18 estudiants (doc. 1). 
 
Amb l’ordre del dia:  
 
1. Eleccions a degà de la Facultat de Ciències  
 
 
1.- Eleccions a degà de la Facultat de Ciències. 
 
La secretària llegeix els articles del reglament que fan referència a l’elecció de degà. Informa 
que, fent ús de l’article 11 punt 6 del reglament que diu “El degà podrà nomenar un moderador 
entre els membres de la Junta”, el degà, consultat l’altre candidat, nomena moderador al Dr. 
Josep Enric Llebot  Rabagliati. 
 
El moderador explica que en una reunió prèvia amb els dos candidats i la secretària es va 
dissenyar el funcionament de la sessió del qual n’informa, i que en aquesta es va dur a terme el 
sorteig per decidir l’ordre de presentació de candidatures dels candidats. 
 
 A continuació, seguint l’ordre del sorteig realitzat, el candidat Dr. Jordi Bartrolí Molins exposa 
el seu programa durant 35 minuts, i tot seguit ho fa el candidat Dr. Manuel Castellet Solanas. 
 
S’obre un torn d’intervencions tancat. 
 
El Dr.Lluís Alsedà fa tres preguntes: 
1. Atès que s’ha endegat un procés de revisió de plans d’estudi accelerat, voldria saber l’opinió 
dels dos candidats, com recolliran aquesta feina i si recolzen les comissions nomenades pel 
rector. 
2. El canvi de pla d’estudis és un tema crucial. Com veuen els candidats aquest procés. 
3. És una pregunta/aclariment al Dr. Castellet, que en la seva exposició ha parlat de la pàgina 
web de la Facultat, i informa que hi ha un projecte d’homogeneïtzació de les planes webs de la 
Universitat. 
 
El Dr. Josep Antoni Biosca demana als candidats quines són les seves previsions de 
col·laboració amb la Facultat de Biociències. 
 
A continuació, els dos candidats disposen de 15 minuts per a respondre i comentar allò que 
creguin oportú, amb el mateix ordre de la intervenció inicial. 
 
El candidat Dr. Jordi Bartrolí respon al Dr. Alsedà explicant que l’orientació dels nous plans 
d’estudi és el repte més important a afrontar durant els propers tres anys. A continuació explica 
el projecte dels nous títols de grau.  Respecte a les Comissions que han començat la revisió del 
pla d’estudis de Matemàtiques i de Física, manifesta total suport, així com a les seccions i 
departaments corresponents. 



Respon al Dr. Biosca que pensa continuar la col·laboració que hi ha hagut fins ara amb la 
Facultat de Biociències, i explicita que ens hem de diferenciar, però treballant conjuntament. 
 
El candidat Dr. Castellet respon al Dr. Biosca que la Facultat de Ciències i la Facultat de 
Biociències són facultats germanes, i en conseqüència la convivència i la cohabitació ha de ser 
estreta.  
Respon al Dr. Alsedà que ja n’és conscient que la Universitat ha dissenyat un model de pàgina 
web, però que aquest model s’ha d’implementar.  
Respecte a la revisió dels plans d’estudi, i en concret al procés endegat de revisió dels plans 
d’estudis del grau en Física i el grau en Matemàtiques, considera que és una situació que està ja 
engegada i que per tant donarà el suport necessari, suficient i entusiasta a les seccions 
corresponent, però també considera que no s’ha d’imposar que les temporitzacions siguin les 
mateixes per a les dues seccions. 
Finalment, sobre el procés general de revisió dels plans d’estudi, fa diverses consideracions. 
Creu que s’ha d’estudiar si algunes de les nostres titulacions han de passar a ser un grau o un 
màster impulsant que les titulacions siguin les millors del nostre entorn, donat que es possible 
que es redueixin estudis en el nostre entorn i que, per tant, qui hagi definit millor els seus plans 
d’estudi tindrà més possibilitats de continuar. Sobre l’estructura que ha de tenir cada pla 
d’estudis, atès que el decret dóna un grau de llibertat molt gran, considera que és important que 
permetin als estudiants seguir els estudis, formar-se bé i ser fàcilment adaptables a les situacions 
canviants; això vol dir tenir visions més amplies dels nostres estudis. També opina que el quart 
curs ha de ser orientatiu per als màsters, ja siguin de recerca, professionalitzadors, o per a 
professors de secundària. 
 
A continuació es procedeix a una primera votació, en aquesta és necessari obtenir majoria 
absoluta (67 vots)  per a ser elegit degà. L’escrutini que s’obté és 
 
   71 vots Dr. Jordi Bartrolí Molins 
   30 vots Dr. Manuel Castellet Solanas 
    8 vots en blanc 
 
Queda doncs proclamat degà per majoria absoluta a la primera votació el Dr. Jordi Bartrolí 
Molins. 
 
 
S’aixeca la sessió a la una del migdia. 
 
 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 11 de desembre de dos mil set. 
 
 
 
 
 
La secretària                                               Vist i plau: degà 
 
 
 
 
 
 
 
 


