
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA PERMANENT DE FACULTAT 
CELEBRADA EL 12 DE NOVEMBRE DE  2008. 
 
 
 
A Bellaterra a les 10:30 hores del dia 12 de novembre de 2008, es reuneix la Junta Permanent de la 
Facultat en sessió extraordinària 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), Marià Baig (vicedegà), Francesc Pi (vicedegà),  Antoni  Teixell (vicedegà) , Lluís 
Alsedà, Maria Luisa Arboleya, Carmen Baixeras, Xavier Bardina (coordinador d’estudis), Carlos 
Broto (coordinador d’estudis), Esteve Cardellach, Rafael Contreras, Mercè Corbella, José Maria 
Crespo, Elena Druguet (sotscoordinadora CCAA), Marta Figueredo (coordinadora d’estudis), 
Iluminada Gallardo, Louis Lemkow, Esther Martí (administradora), Santiago Maspoch, Jordi 
Mompart, Joan F. Piniella,  Xavier Roqué, David Saurí (coordinador d’estudis) i Rosa Maria 
Sebastián.  
 
S’excusen: Martí Boada, Natàlia Castellana, Teresa Flor, Xavier Gabarrell, Mar Grau i Montserrat 
Mallorquí 
 
Amb l’ordre del dia : 
 
1. Aprovació, si s’escau, de la proposta de pla d’estudis del Grau de Química.  
 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de la proposta de pla d’estudis del Grau de Química.  
 
 
Marta Figueredo, coordinadora d’estudis de Llicenciatura en Química i presidenta de la Comissió 
que ha elaborat la proposta, exposa amb molt detall la proposta que es presenta a aprovació. 
Puntualitza que la proposta ha estat elaborada amb molta participació del Departament de Química, 
que ja ha estat aprovada per la Junta de Secció de Química. També manifesta que, de fet, es pot 
considerar que realment és una proposta que presenta el Departament de Química. 
 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
-- J. F. Piniella constata la quantitat de treball realitzat per la comissió. Fa una observació que afecta 
a l’assignatura de Cristal·lografia, però que considera que pot afectar també a altres assignatures, i és 
que aquesta necessita de molts coneixements previs d’altres assignatures. Per aquest motiu, creu que 
hi hauria d’haver molta coordinació entre les diferents assignatures. 
-- M. Figueredo respon que per arribar a aquesta proposta s’han dissenyat les fitxes de totes les 
assignatures, per tant, considera que no hi ha d’haver cap problema de desajustament. 
 
-- S. Maspoch agraeix a tots els membres de las Comissió que ha elaborat aquesta proposta, a tots els 
membres del Departament de Química que hi han col·laborat i a la coordinadora d’estudis que a més 
ha realitzat diversos actes de presentació d’aquesta proposta als estudiants. 
 
-- El degà manifesta que aquesta proposta de Grau en Química, al igual que les propostes ja 
aprovades de Matemàtiques, Física, Matemàtiques+Física, i Geologia, representen un replanteig i 
actualització de continguts molt ben adaptats al que són els nous reptes d’aquests camps del 
coneixement a l’inici del segle XXI. Respecte a la metodologia, al “com fer-ho”, es compromet a 
realitzar una aplicació prudent, tenint en compte les infraestructures docents i el professorat dels 
departaments de la Facultat,  tot intentant millorar el procés d’aprenentatge dels estudiants aprofitant 
l’experiència de Matemàtiques, Física i Matemàtiques+Física. 
  



A continuació, es realitza la votació de la proposta de pla d’estudis de Grau en Química, essent el  
resultat de la votació 
 
  Vots emesos: 22, vots a favor: 21, vots en contra: 0 i vots en blanc: 1 
   
S’aprova, la proposta de pla d’estudis del Grau de Química.  
 
 
S’aixeca la sessió a les 11:15 hores del matí. 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), a dotze de novembre de dos mil vuit. 
 
 
 
 
 
 
 
Vist i plau:     Secretària: 
Degà 


