
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA PERMANENT DE FACULTAT 

CELEBRADA EL 2 DE MARÇ DE 2011. 

 

 

 

A Bellaterra a les 15:30 hores del dia 2 de març de 2011, es reuneix la Junta Permanent de la 

Facultat en sessió ordinària sota la presidència del Sr. Degà actuant de secretari la secretària de la 

Facultat i amb l’assistència dels següents membres de la Junta: Jordi Bartroli (degà), Laia Saumell 

(secretària), Àngels González (vicedegana), Francesc Pi (vicedegà), Antoni Teixell (vicedegà), 

Verònica Ahufinger, Maria Luisa Arboleya, , Ricard Balagué Josep Maria Burgués, Daniel Campos, 

Rafael Contreras, Mercè Corbella, Manel del Valle, Juan Jesús Donaire, Xavier Font, David Gómez, 

Albert Griera, Raquel Ibañez, Ona Illa, Josep Maria LLuch, Joaquim Martin, Anna Masip, Antoni 

Mèndez, Isabel Mercader, Eloi Pareja, Joaquim Portet, Teresa Puga, Pere Puig, Joan Reche, Josep 

Ros, Montserrat Sarra, David Saurí, Rosa Maria Sebastián, Gil Solanes, Joan Suades, Santiago 

Suriñach i Adelina Vallribera. 

 

S’excusen: Marià Baig, Xavier Bardina, Jordina Belmonte, Lluis Font, Nil Fontanals, Agustí Nieto, 

Marc Padilla,  

 

Amb l’ordre del dia: 

 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 24.11.10. 

2. Informe del degà. 

3. Aprovació, si s’escau, de la impartició de la doble titulació de Física + Química el curs 2011-

2012. 

4. Aprovació, si s’escau, dels Informes de les Titulacions i dels Informes de Centre. 

5. Aprovació, si s’escau, del calendari acadèmic per al curs 2011-2012. 

6. Aprovació, si s’escau, de la proposta de calendari d’implementació del pla docent per al curs 

2001-2012. 

7. Aprovació, si s’escau de la creació de les comissions docents: Comissions de Docència de Grau, 

Comissió de Postgrau, Comissió d’Avaluació i Comissió d’Intercanvi de Centre. 

8. Aprovació, si s’escau, de les places d’accés per canvis d’estudis als estudis de Grau de la 

Facultat de Ciències. 

9. Afers de tràmit. 

10. Torn obert de paraules. 

 

 

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 24.11.10  

 

S’aprova, per assentiment, l’Acta de la sessió ordinària de la Junta Permanent de Facultat de 

data 24.11.10. 

 

 

2.- Informe del degà 

 

Atès que a l’ordre del dia hi ha molts punts que necessiten de quòrum per a la seva aprovació, el 

degà proposa fer el seu informe al final de tot, juntament amb el torn obert de paraules. 

 

 

3.-  Aprovació, si s’escau, de la impartició de la doble titulació de Física+Química el curs 2011-

2012. 

 

El degà recorda que a la darrera Junta Permanent es va aprovar la proposta de membres de la 

Comissió de treball per al pla d’estudis de la doble titulació Física+Química que n’havia d’estudiar 

la seva viabilitat. Aprofita per informar que el Departament de Física ha canviat un dels seus 



representats: atès que el Dr. Javier Rodríguez Viejo serà coordinador del Màster del Sincrotró, el 

substituirà el Dr. Carles Navau. 

 

El degà presenta la proposta de pla d’estudis que ha elaborat la Comissió. Puntualitza que no és una 

proposta de pla d’estudis tancada, però que és una proposta en la que es constata la viabilitat de 

portar a terme la doble titulació. També informa que tant el Departament de Física com el 

Departament de Química han estat consultats i hi estan d’acord. Finalment, comenta que comportarà 

reajustar els nombres d’entrada de les titulacions que ja s’estan impartint a la Facultat. 

 

S’obre un torn d’intervencions en que cap membre de la Junta demana la paraula. 

 

S’aprova, per assentiment, la impartició de la doble titulació Física+Química el curs 2011-

2012. 

 

 

4.-  Aprovació, si s’escau, dels informes de les Titulacions i dels informes de Centre.. 

 

El degà explica que aquest any es presenten els informes de dues titulacions: Grau en Matemàtiques 

i Grau en Física, i de quatre màsters: Màster Universitari en Estudis Ambientals, Màster Universitari 

en Erasmus Mundus Environmental Studies JEMES, Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de 

Materials i Màster Universitari en Paleontologia. 

 

El vicedegà F. Pi puntualitza que els informes d’alguns màsters no estan del tot acabats, tot i que 

també han estat públics per a tots els membres de la Facultat, i que per aquest motiu centrarà la 

presentació en els informes dels graus. 

 

La coordinadora del Grau en Física, Verònica Ahufinger, presenta l’informe realitzat per al Grau en 

Física, a continuació el coordinador del Grau en Matemàtiques Joaquim Martín, presenta l’informe 

del Grau en Matemàtiques, i finalment el vicedegà Francesc Pi explica el informe de la Facultat que 

s’ha realitzat a partir dels informes anteriors. 

 

S’obre un torn d’intervencions: 

 

-- J. M. Lluch comenta que el fer aquests informes està molt bé, però que afegeixen feina als 

coordinadors d’estudis.  

Pregunta si es pot conèixer la taxa d’abandonament dels alumnes que no es presenten a examen, i si 

es pot fer una correlació entre la taxa d’abandonament i la nota de tall.  

Finalment, també considera que una dada interessant és la mitjana de la durada dels estudis. 

 

-- El vicedegà F. Pi respon que sí que hi ha correlació, i que aquest fet és el que fa que les titulacions 

demanin reduir el nombre d’entrada. 

 

-- J. M. Lluch demana que aquestes dades siguin “visibles en paper”. 

 

-- A. Mèndez recorda que la taxa d’abandonament dels nous graus no es tindrà fins d’aquí dos anys, 

doncs la taxa d’abandonament és el percentatge d'alumnes que havent d'acabar la carrera en un 

curs determinat, no s'hi van matricular ni aquell curs ni en l'anterior. 
 

-- J. J. Donaire observa que aquests informes han estat exposats a la pàgina web de la Facultat i que 

per tant han estat fets públics per a tothom, mentre que les altres universitats no fan públiques les 

seves dades. Considera que hauríem de ser més curosos amb les dades que fem públiques.  

-- El degà agraeix aquesta reflexió. 

 

-- S. Suriñach considera que si ens preocupa la taxa d’abandonament, s’ha d’estudiar a fons el fet 

d’exigir més de 60 crèdits per curs a les dobles titulacions.  



També comenta que en els informes presentats ja s’ha vist reflectit el problema de fer pública la 

informació via pàgines web, penjar les guies docents.. etc, i creu que s’hauria de treballar per a 

facilitar aquestes tasques.  

 

-- E. Pascual pregunta si en aquests informes s’han tingut en compte les recomanacions que va fer 

l’ANECA. 

 

-- V. Ahufinger respon que les recomanacions de l’ANECA es van fer públiques i es van tenir en 

compte. 

 

-- J. Martin puntualitza que si no es té en compte l’abandonament, la taxa d’èxit del Grau en 

Matemàtiques és del 90%. 

 

-- A. Méndez comenta que la taxa de rendiment dels cursos plenament implantats d’aquests graus (és 

a dir primer i segon) és molt més alta que la de les llicenciatures anteriors. 

 

-- M. Sarra pregunta si algunes de les peticions dels màsters que es fan en els informes es tindran en 

compte. 

 

-- El degà respon que sí, i que aquests informes es duguin a la Comissió de Postgrau que es crearà. 

 

-- El vicedegà F. Pi afegeix que també s’inclouran al Informe de Centre. 

 

 

S’aproven, per assentiment, els Informes de les Titulacions i els Informes de Centre. 

 

  

5.-  Aprovació, si s’escau, del calendari acadèmic per al curs 2011-2012 

 

El vicedegà d’Àfers Acadèmics F. Pi presenta la proposta de calendari. 

 

S’obre un torn d’intervencions. 

 

-- R. Ibáñez exposa que abans es programava una setmana blanca sense exàmens, just acabades les 

classes i que, en canvi, aquests darrers cursos el calendari d’exàmens és molt atapeït. Pregunta si es 

podria començar el curs una setmana abans i així deixar un període d’exàmens més llarg. 

 

-- E- vicedegà F. Pi respon que no és viable començar abans, i recorda que en aquestes quatre 

setmanes que es programen per avaluació sols hi ha d’haver activitats de recuperació, i per tant no 

haurien d’estar atapeïdes.  

 

-- R. Ibáñez explica que no tots els professors respecten l’estructura d’exàmens i d’activitats de 

recuperació, i que això fa que els alumnes acabin tenint els exàmens atapeïts. 

 

-- F. Pi recorda que encara ens trobem en un període de transició de les llicenciatures als graus en els 

que es dona més pes a l’avaluació continuada i menys pes als exàmens finals. 

 

-- El degà afegeix que en el punt 7 de l’ordre del dia es presentarà a aprovació la creació de la 

Comissió d’Avaluació, que és qui ha de tractar tots aquests temes. 

 

-- M. Del Valle comenta que des de la titulació de Química també veurien bé començar abans, atès 

que amb la nova metodologia es planteja fer moltes activitats docents, i que aquest curs tornaran a 

programar pràctiques la primera setmana d’avaluacions. Però creu que en un futur si que hauríem de 

plantejar-nos de començar abans. 

 

-- El vicedegà F. Pi està d’acord en que més endavant s’haurà de replantejar. 

 



S’aprova, per assentiment, la proposta de calendari acadèmic per al curs 2011-2012 (doc 1) 

 

 

6.- Aprovació, si s’escau, de la proposta de calendari d’implementació del pla docent per al curs 

2011-2011. 

 

El vicedegà F. Pi explica que l’objectiu del document és fer palès les tasques i les responsabilitats 

del pla docent, i exposa el calendari que es presenta a aprovació. 

 

S’obre un torn d’intervencions. 

 

-- S. Suriñach demana que es vigili molt de prop els màsters, doncs considera que no pot ser que els 

departaments no sàpiguen quin dels seus professors fan docència a màsters. 

 

-- M. L. Arboleya creu que seria millor tenir tres setmanes per a elaborar la guia docent. 

 

-- J. Martín creu que és inviable disposar d’horaris el 27 d’abril atès que s’ha de planificar la doble 

tiulació Física+Química. 

 

-- J. Suades considera que és molt difícil tenir l’assignació de tot el pla docent tant aviat. Pregunta si 

la data de l’u de juny s’ha de complir amb les guies docents o amb el pla docent. 

 

-- V. Ahufinger també opina que, amb la nova doble titulació, és difícil tenir els horaris el 27 d’abril. 

També creu que la part de les guies que han de fer els coordinadors és molta feina, i es demana amb 

poc temps. Finalment, respecte a l’assignació del pla docent, opina que probablement amb el 

professor responsable de l’assignatura n’hi hauria prou. 

 

-- A. Méndez recorda que les guies docents són força estables, i pot canviar el professor sense 

necessitat de canviar la guia docent. 

 

-- El degà puntualitza que amb aquest calendari sols es pretén que hi hagi una referència dels 

terminis. 

 

-- El vicedegà F.Pi respon a les diverses intervencions. 

Recorda la situació actual de les guies docents, que és que el Grau en Física i el Grau en 

Matemàtiques ja té elaborades les guies docents i estan publicades en diferents formats, però que ara 

ja hi ha un aplicatiu únic per a fer-ho. També comenta que les guies docents tenen un nucli força 

estable, que sols cal fer el primer cop que es fa la guia. 

Respecte als horaris, creu que s’han de tenir el 27 d’abril. 

Aclareix que no cal tenir tot el pla docent tan aviat, sols cal tenir el professor responsable de cada 

assignatura. 

Respecte a ampliar les setmanes per a que els professors elaborin les seves guies docents, comenta 

que implicaria que els coordinadors tinguessin menys temps per a fer les seves tasques i creu que no 

es aconsellable. Tan mateix comenta que si alguna assignatura s’agafa una setmana més no passa 

res, però que si tothom ho fa, després el coordinador no tindrà temps. 

 

-- P. Puig pregunta si aquest calendari està coordinat amb les Facultats que ens són més properes. 

 

-- El vicedegà F. Pi respon que la Facultat de Biocièncioes té un calendari molt semblant que hem 

adaptat, i que altres dates no les hem fixat nosaltres, si no que venen donades pels aplicatius. 

 

-- J. Martin reitera que amb la programació de les dobles titulacions és impossible tenir tant aviat els 

horaris del Grau en Matemàtiques. 

 

-- S. Suriñach recorda que es va acordar que inicialment no es tocaven els horaris del Grau en Física 

i del Grau en Matemàtiques. 

 



-- V. Ahufinger opina que és millor estudiar ja com han de ser els horaris de tots els cursos de la 

doble titulació de Física+Química, i que això porta temps. 

 

-- J. M. Lluch creu que no hem de desmuntar una cosa que ja funciona, com és la doble titulació 

Física/Matemàtiques. També opina que d’aquí al 27 d’abril hem de ser capaços d’acoblar els horaris 

del Grau en Física i del Grau en Química. 

 

-- M. Del Valle exposa que des de la titulació de Química s’està permetent tota la flexibilitat 

possible per a que sigui possible impartir la doble titulació 

 

-- El degà recorda que sols estem aprovant un calendari marc de terminis. 

 

S’aprova, per assentiment, la proposta de calendari d’implementació del pla docent per al curs 

2001-2012 (doc. 2) 

 

 

7.- Aprovació si s’escau, de la creació de les comissions docents: Comissions de Docència de Grau, 

Comissió de Postgrau, Comissió d’Avaluació i Comissió d’Intercanvi de Centre. 

 

El degà recorda que es va provar la Normativa d’avaluació en els estudis de la UAB, en la que 

s’especifica que hi ha d’haver una Comissió d’Avaluació de centre que “ha d’establir els criteris i 

les pautes generals d’avaluació per a totes les seves titulacions i resoldre qualsevol qüestió 

relacionada amb el procés d’avaluació”. També recorda que amb el nou reglament s’especifica que 

la Comissió de Docència és “l’òrgan de gestió del Grau”. 

 

El vicedegà d’Àfers Acadèmics F. Pi exposa la proposta que es presenta. 

 

S’obre un torn d’intervencions. 

 

Respecte a la Comissió de Postgrau. 

 

-- S. Suriñach exposa que en la Comissió de Postgrau, no caldria dir un representant de cada 

Departament adscrit a la Facultat  “que coordini algun màster”, doncs tots els departaments tenen 

màsters.   

-- F. Pi comenta que aquesta és la situació actual, però que potser en un futur no tots els 

departaments tindran màsters. 

-- El degà està d’acord amb treure-ho, i que quedi sols representants dels departaments. 

 

-- A. Méndez opina que és millor redactar “vicedegans o vicedeganes responsables d’afers 

acadèmics i d’estudiants” sense concretar més, donat que els noms dels càrrecs canvien. 

 

-- S. Suriñach comenta que s’especifica “Un representant dels Coordinadors dels Màsters en 

Ciències Ambientals”, i que creu que hi ha altres màsters amb la mateixa situació que aquests d’estar 

organitzats per instituts de recerca. 

 

-- J. M. Lluch opina que hi haurien d’anar tots els coordinadors de màsters. 

 

-- P. Puig pregunta si es distingeix entre màsters propis o no. 

-- El vicedegà F. Pi respon que no. 

 

-- M. L. Arboleya opina que cal reflexionar una mica més sobre la composició. 

 

-- M. Sarrà demana que es garanteixi un representant dels Coordinadors dels Màsters en Ciències 

Ambientals, o bé un representant de l’ICTA a més dels representants del departaments adscrits a la 

Facultat. 

 

 



Respecte a les Comissions de Docència de Grau: 

 

-- F. Pi comenta que per a les dobles titulacions es crearà també una Comissió de Docència de Grau, 

malgrat depenguin de les comissions de docència dels graus respectius. 

 

-- A. Méndez opina que la Comissió de Docència de Grau de les dobles titulacions hauria d’estar 

formada, a nivell de professorat, per membres de les comissions de docència dels graus respectius. 

 

-- V. Ahufinger comenta que els estudiants de la doble titulació en Física i Matemàtiques ja han 

demanat la creació d’aquesta comissió. 

 

Respecte a la Comissió d’Intercanvi: 

 

-- M. Sarrà demana que els coordinadors de màster que tinguin obligatori l’intercanvi hi siguin 

membres. 

 

-- La vicedegana Àngels Gonzàlez exposa que es pot afegir un representant del màsters Erasmus 

Mundus. 

 

El degà demana sotmetre a votació la proposta, incloent les observacions realitzades. 

 

S’aprova, per assentiment, la proposta de la creació de les comissions docents: Comissions de 

Docència de Grau, Comissió de Postgrau, Comissió d’Avaluació i Comissió d’Intercanvi de 

Centre següent 

 

Creació i composició de la Comissió d’Avaluació de la Facultat de Ciències. 

 

 Aquesta Comissió, en referència als estudi de Grau, serà la mateixa Comissió d’Afers 

Acadèmics de la Facultat, amb la mateixa composició. 

 

 

Creació i composició de la Comissió de Postgrau de la Facultat de Ciències. 

 

 Es crea la Comissió de Postgrau que estarà formada per (14 membres): 

  Vicedegà o Vicedegana responsable dels Afers Acadèmics, que la presideix 

  Vicedegà o Vicedegana responsable dels Estudiants 

 Un representant de cada Departament (Física, Química, Matemàtiques i Geologia) adscrit a 

la Facultat i un representant de l’ICTA 

  3 representants dels coordinadors de Màster 

  Un professor que imparteixi docència en algun Màster 

  2 estudiants matriculats en algun Màster 

  El Gestor Acadèmic de la Facultat o persona en qui delegi 

 Aquesta Comissió tractarà tots el temes relacionats amb els Màsters i Postgraus adscrits a la 

Facultat de Ciències 

 La Comissió de Postgrau es reunirà al menys un cop al semestre 

 

 

Creació i composició de la Comissió d’Intercanvi de la Facultat de Ciències. 

 

 Es crea la Comissió d’Intercanvi que serà composada per (13 membres): 

  Vicedegà o Vicedegana responsable de Mobilitat i Intercanvi, que la presideix 

  Vicedegà o Vicedegana responsable dels Estudiants 

  Els coordinadors d’Intercanvi de cada estudi de Grau de la Facultat (6) 

  Un representant dels coordinadors de Màsters Erasmus Mundus  

  Un representant dels coordinadors de Màster o Postgrau 

  2 estudiants matriculats en algun Grau o Màster de la Facultat 

  El Gestor Acadèmic de la Facultat o persona en qui delegi 



 Aquesta Comissió tractarà tots els temes relacionats amb la mobilitat i intercanvi, tant a nivell 

d’estudis de Grau com Postgrau de la Facultat de Ciències 

 La Comissió d’Intercanvi es reunirà al menys un cop a l’any 

 

 
Reglamentació sobre les Comissions de Docència dels Graus de la Facultat de Ciències 

 

 Aquestes Comissions tindran la següent composició mínima: 

  a) El coordinador d’Estudis, que la presideix 

  b) El sotscoordinador de Grau, si existeix 

  c) 4 professors que imparteixin docència en el Grau 

  d) 4 alumnes matriculats en el Grau (1 per cada curs) 

 Aquesta Comissió haurà de ser paritària en quan a professors i alumnes [apartats c) i d)] 

 La Comissió de Docència s’haurà de reunir com a mínim un cop cada semestre. 

 

 Per les Dobles Titulacions (Física-Matemàtiques, Física-Química i altres possibles) es crearà 

també una Comissió de Docència amb una composició mínima semblant a l’anterior: 

a)    El coordinador o el sotscoordinador de cadascuna de les titulacions que la formen, un 

dels quals la presideix. 

b) 4 professors que imparteixin docència en algun dels Graus. És convenient que aquests 4 

professors formin part de les Comissions de Docència dels Graus corresponents (dos de 

cada) 

c)    4 alumnes matriculats a la doble titulació 

 

 

8- Aprovació si s’escau, de les places d’accés per canvis d’estudis als estudis de Grau de la Facultat 

de Ciències 

 

 El degà argumenta i llegeix la proposta. 

 

S’obre un torn d’intervencions. 

 

-- S. Suriñach demana si en els casos en que hi consti una sola plaça és possible donar-ne dos, si hi 

ha bons expendients. 

-- El vicedgà F. Pi respon que sí. 

 

S’aproven, per assentiment, les places d’accés per canvis d’estudis als estudis de Grau de la 

Facultat de Ciències. 

 

 

9.- Afers de tràmit. 

 

El degà informa d’alguns convenis de pràctiques en empreses que s’han signat i de nomenaments de 

tribunals de sisena convocatòria. 

 

10.- Torn obert de paraules (inclou l’informe del degà). 

 

El degà informa que al matí el Consell de Govern ha aprovat el Projecte de Pressupost de la UAB 

per al 2011 i que suposa una reducció del 5,5% respecte al de l’any anterior (això suposa una 

reducció d’un 7,7 milions d’euros). Puntualitza que s’ha elaborat pensant que la Generalitat 

augmentarà en un 2% el pressupost, quan ja ha anunciat que el reduirà en un 10%, i que per tant 

possiblement s’hauran de retallar entre 20 i 25 milions d’euros del pressupost aprovat, però que la 

resta d’universitats han fel el mateix. 
 

-- S. Suriñach puntualitza que dels 7 milions d’euros que s’han retallat, més de dos milions es deuen 

al fet que s’ha autoritzat a les universitats ajornar durant un any el retorn del crèdit del “parquetazo”. 

 



-- J. M. Lluch comenta que si s’ha de mantenir el dèficit, segons els seus càlculs, s’haurien de 

retallar 35 milions d’euros i no 25 milions. 

 

-- X. Font explica que si no s’ha tingut en compte la reducció del 10% que ha anunciat la Generalitat 

ha estat perquè no ha concretat de quines partides serà efectiva. 

 

El degà demana al Dr Juan Jesús donaire que exposi les ràtios professors/estudiants per estudis i per 

departament. Aquest explica com s’han calculat i en fa un resum. 

 

 

 

S’aixeca la sessió a les 19:05 hores de la tarda 

 

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), a dos de març de 2011. 

 

 

 

 

 

Vist i plau:     Secretària: 

Degà 

 


