
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA PERMANENT DE FACULTAT 

CELEBRADA EL 30 DE JUNY DE 2011. 

 

 

 

A Bellaterra a les 16:00 hores del dia 30 de juny 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), Marià Baig (vicedegà), Àngels González (vicedegana), Francesc Pi (vicedegà), Antoni 

Teixell (vicedegà), Verònica Ahufinger, Maria Luisa Arboleya, , Ricard Balagué, Xavier Bardina, 

Jordina Belmonte, Rafael Contreras , Mercè Corbella, Manel del Valle, Juan Jesús Donaire, Lluís 

Font, David Gómez, Raquel Ibañez, Ona Illa, Louis Lemkow, Josep Maria LLuch, Anna Masip, Pere 

Masqué, Joan Mateu, Eloi Pareja, Carmen Pechoabierto, Teresa Puga, Joan Reche, Josep Ros, David 

Saurí i  Joan Suades. 

 

S’excusen: Josep M. Burgués, Montse Mallorquí, Antoni Mèndez, Isabel Mercader, Josep M. 

Mondelo, Agustí Nieto, Marc Padilla,  Rosa M. Sebastián i Gil Solanes. 

 

 

A proposta del degà, s’aprova, per assentiment, incloure en l’ordre del dia el punt 3.1 

“Informació sobre la Comissió d’Estudis de Grau” i el punt 5 “Informe sobre les pràctiques en 

empresa”. 

 

Amb aquesta modificació l’ordre del dia és: 

 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 02.03.11. 

2. Informe del degà. 

3. Ratificació dels acords presos per la Comissió d’Afers Acadèmics del 14 de juny de 2011. 

3.1. Informació sobre la Comissió d’Estudis de Grau  

4. Informació sobre el pressupost de la Facultat. 

5. Informe sobre les pràctiques en empresa. 

6. Afers de tràmit. 

7. Torn obert de paraules. 

 

 

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 02.03.11  

 

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

data 02.03.11. 

 

 

2.- Informe del degà 

 

El degà informa de que al calendari del curs acadèmic 2011-2012 de la Facultat hi consta la 

celebració dels actes de Sant Albert el 16 de novembre, però que aquell dia hi ha també convocat un 

Consell de Govern i que, en cas de que es mantingués aquesta convocatòria, es traslladarien els actes 

de Sant Albert al dia 23 de novembre. Aprofita per anunciar que la Facultat de Biociències ja ens ha 

comunicat que el conferenciant serà el Dr. Joan Roure. 

 

El degà comunica que s’ha rebut la felicitació de la rectora al Dr Manuel del Valle per haver 

obtingut el premi ICREA Acadèmia, i fa extensiva la felicitació. 

 

El degà explica que, en general, hi ha hagut una bona acceptació de l’oferta de màsters de la 

Facultat. Aprofita per recordar que la gestió d’aquests màsters ha recaigut en la Gestió Acadèmica 

sense dotació de personal, i que la Gestió Acadèmica està sobrecarregada de feina. 

 



El degà informa d’alguns temes relacionats amb la situació actual a les universitats: 

-- El proper curs s’apuja el preu de la matrícula. 

Opina que la informació que s’està donant del que paguen els estudiants no és del tot correcta, 

doncs s’està dient que un estudiant fins ara sols pagava el 13% del que costen els seus estudis, 

però que cal tenir en compte que aquesta xifra es calcula comptant tota la nòmina del professors 

(quan en principi aquests sols han de tenir una dedicació a la docència de un 40%) i que per tant el 

que paga un estudiant, malgrat és una part,  és més del 13% del cost. 

-- Informa que el rector de la UPC s’ha “plantat” a la retallada de pressupostos. 

Comenta que la UPC és la que té un dèficit més gran, que per altra part és degut a haver rebut més 

“parquetazos”. 

-- Llegeix la carta que es va enviar a la rectora en que es manifesta que la retallada que s’ha aprovat 

per als departaments no ha tingut suficientment en compte la qualitat de la recerca.  

    Puntualitza que en els barems que s’han utilitzat els quatre departaments de la Facultat de 

Ciències han quedat com excedentaris, encara que no massa, però que en aquests barems no s’ha 

tingut en compte la qualitat de la recerca que aquests departaments duen a terme. Troba 

preocupant que aquest fet pugi produir que les mesures que es vagin aplicant en un futur (com pot 

ser el fet de que no s’assignin places de Ramón y Cajal als departaments excedentaris), portin al 

detriment d’aquesta qualitat de la recerca. Comunica que es vol reunir amb els directors de 

departament per a analitzar aquesta situació. 

 

 

S’obre un torn d’intervencions. 

 

-- J. M. Lluch comenta que les retallades s’hauran de fer, que cal tenir en compte que tant als 

pressuposts de Madrid com als de la Generalitat ha disminuït la partida que es destina a les 

universitats, i que si hi ha partits polítics que s’oposen a quests pressupostos, en cap cas és per 

aquest punt. 

Respecte a com s’efectuen aquestes retallades, no està d’acord en que la UAB utilitzi un document 

en que la recerca dels departaments no està suficientment reflectida. I, que si com s’ha comentat la 

plantilla dels departaments constarà d’una part fixa atenent a la docència, i una part variable segons 

la productivitat, el fet de que es contempli que no s’assignin places Ramón y Cajal als departaments 

excedentaris no va en aquesta línia  . 

 

 

3.-  Ratificació dels acords presos per la Comissió d’Afers Acadèmics del 14 de juny de 2011. 

 

El vicedegà  d’Ordenació Acadèmica informa dels acords presos per la Comissió d’Afers Acadèmics 

celebrada el 14 de juny: 

 

- Es van aprovar les accions propedèutiques per al proper curs, que són mantenir les que s’han 

anat fent fins ara, i afegir un curs propedèutic de Biologia, pensant principalment per a 

estudiants del Grau en Nanociència i Nanotecnologia. 

- Es va aprovar una activitat de lliure elecció que proposava el Departament de Geologia 

que era la modificació d’una activitat que ja s’havia programat, però la Comissió 

d’Estudis de Grau es va considerar que era una activitat nova, i com ja no es signen 

convenis nous per a activitats de lliure elecció, l’ha rebutjada. 

- Es va aprovar la taula de prerequisits de les assignatures de primer curs del Grau en 

Química. 

- Es va aprovar l’eliminació de la restricció existent a l’estructura del Pla d’estudis del 

Grau en Geologia consistent en que en el tercer curs del Grau els alumnes havien de 

cursar 6 crèdits optatius cada semestre, de manera que puguin cursar els 12 crèdits 

optatius que han de cursar al tercer curs sense ajustar-se a aquesta restricció. 

- Es va aprovar la modificació del pla d’estudis del cinquè curs de la doble titulació Grau 

en Física/Grau en Matemàtica que elimina les referències a la menció de “Física i 

Matemàtiques” que no existeix en cap dels dos graus, i ampliar la relació d’optatives a la 

totalitat de l’oferta dels dos graus. 



- Es van  aprovar alguns canvis de semestre d’algunes assignatures. 

- Finalment, actuant com a Comissió d’avaluació es va aprovar la normativa d’avaluació 

dels graus. 
 

 

S’obre un torn d’intervencions 

 

-- J. Reche pregunta si s’ha aprovat el canvi de semestre que s’havia sol·licitat d’una assignatura 

optativa del Grau en Geologia. 

-- El degà respon que d’aquesta assignatura se’n parlarà en el punt 3.1. de l’ordre del dia. 

 

El degà opina que la Comissió d’Afers Acadèmics sempre ha d’informar dels seus acords, però 

proposa que en els temes acadèmics “normals”, la Junta Permanent delegui l’aprovació a la 

Comissió de manera que no calgui ratificar-los a la Junta Permanent. 

 

 

3.1.- Informació sobre la Comissió d’Estudis de Grau 

 

El degà informa que a la Comissió d’Estudis de Grau es van aprovar totes les sol·licituds que es 

feien per part de la Facultat de Ciències, menys l’activitat de lliure elecció que ja s’ha comentat en el 

punt anterior de l’ordre del dia, i la petició de canvi de semestre de l’assignatura Models Matemàtics 

del Grau en Geologia. El degà puntualitza que es demanava el canvi de semestre d’aquesta 

assignatura optativa de 4 crèdits del Grau en Geologia, que es preveu que no tingui massa alumnes, 

per a poder aprofitar l’assignatura Taller de Modelització de 9 crèdits del Grau en Matemàtiques i 

incloure els alumnes en aquesta darrera. 

 

El degà explica que el debat que es va dur a terme a la Comissió respecte aquest punt va se molt 

llarg, i que els problemes que es van plantejar van ser: que el IDES considerava que les 

competències de les dues assignatures no coincideixen, i que hi havia membres de la Comissió que 

no veien clar que això no fos una estratègia per a que finalment la Facultat s’apuntés més docència 

de la que realment fa. Informa de que finalment es va rebutjar per assentiment malgrat el degà no hi 

està d’acord, però que va considerar que era pitjor oposar-s’hi, i creu que ara cal pensar que es pot 

fer per a reconduir el problema. 

 

Demana a J. J. Donaire, que també estava present a la Comissió d’Estudis de Grau, si vol aclarir més 

els fets. 

 

J. J: Donaire creu que hi ha un problema de fons molt greu, del que tots nosaltres som culpables, i és 

que hem permès que hi hagi una sèrie de “talibans” manin a la nostra feina, i que fan que el que 

importi no sigui com ho faré, si bé o malament, si no si a la guia docent hi poso o no si avaluaré 

determinada competència. Opina que en conseqüència, al no coincidir les competències, és molt 

difícil que una proposta com aquesta s’aprovi, afegit a que són assignatures de diferents crèdits, i 

que a més tampoc es va plasmar prou bé com es faria el còmput de la docència d’aquesta 

assignatura. 

 

El degà està d’acord amb l’opinió de J. J. Donaire, i pensa que “la bombolla “ de la psicopedagogia i 

les competències acabarà esclatant. 

 

 

S’obre un torn d’intervencions 

 

-- J. M. Lluch  està d’acord amb l’exposició que ha fet  J. J. Donaire. 

 

-- M. L. Arboleya opina que malauradament aquest fet s’està donant a tot el país, i que “Bolonya” ha 

resultat una armadura que ens ham imposat els pedagogs. Recorda que al Departament de Geologia 

se li va encomanar el disseny d’un pla d’estudis atractiu, però que ara hi ha assignatures que haurien 

d’impartir altres departaments i no volen fer-ho, i que potser s’hauran d’acabar desprogramant. 



 

-- J. J. Donaire clarifica que no és que ell  estigui en contra de les competències, doncs una cosa és 

veure quines són les competències d’aprenentatge d’una assignatura, i l’altra es veure si fas la CE23. 

Comenta que fa temps va demanar què era una competència i li van dir que era “una combinació 

dinàmica d’atributs”, i que darrerament ho ha tornat a demanar i li han dit que depèn de quina és la 

definició. 

 

-- M. Corbella puntualitza que els professors del departament de Geologia poden impartir 

l’assignatura de “Modelització Matemàtica”, que si s’havia demanat el canvi de semestre era per 

aprofitar recursos, i que amb el canvi el departament s’apuntava molt poques hores de docència que 

corresponien al seguiment de l’assignatura. 

 

-- La vicedegana A. González explica que el pla d’estudis de la doble titulació Grau en Física/Grau 

en Química ha sofert modificacions en contra de l’opinió del Departament de Física i el Departament 

de Química per a poder ser aprovat, i ha estat per discrepàncies en les competències de les dues 

titulacions. Comenta que s’ha aconseguit posar una nota que diu que el pla d’estudis pot tenir 

modificacions, però que ara creu que no servirà de res, doncs si no es justifiquen les competències 

no els aprovaran. 

 

-- El vicedgà M. Baig comenta que hi ha un altre problema i és que els “talibans” de la UAB, els de 

l’ AQU i els de l’ANECA no són tots de la mateixa doctrina. Explica que l’assignatura de Temes de 

Ciència Actual es programa per a tres graus amb competències diferents, malgrat és una única 

assignatura. 

 

 

4.-  Informació sobre el pressupost de la Facultat 

 

El vicedegà d’Economia i Accions Transversals M. Baig presenta la dinàmica dels diners ingressats 

a la Facultat per la UAB durant els darrers anys on s’observa la davallada que s’ha anat produint en 

la quantitat de diners ingressats. Informa que aquest any s’ha rebut un 25% menys que el darrer 

d’any, que es repartirà seguin el mateix model de l’any anterior, i que la Facultat disposa d’un petit 

romanent del 2010 que s’utilitzarà per a imprevistos i per a cobrir necessitats de les noves 

titulacions. 

 

 

S’obre un torn d’intervencions. 

 

-- M. Del Valle comenta que les titulacions que comencen comptaven amb les partides per 

equipaments per als laboratoris, i que ara es troben sense recursos. 

 

 

5.-  Informe sobre les pràctiques en empresa 

 

El degà informa de que a la pàgina web de la Facultat, a l’apartat d’Estudis, en el subapartat 

Pràctiques en Empresa, es pot visualitzar per a cada grau la relació de totes les empreses on es 

poden realitzar les pràctiques. 

 

El degà comenta que se’n van dur a terme 140 el curs 2006-2007, 141 el curs 2007-2008, 174 el curs 

2008-2009, 206 el curs 2009-2010, i que el curs actual n’hi ha, provisionalment doncs encara no es 

poden comptabilitzar totes, 175. 

 

Finalment puntualitza que els convenis de pràctiques en empresa els signa el degà, que en ells hi 

consta el coordinador per part de la UAB, el coordinador per part de l’empresa, la comissió de la 

titulació que ho avaluarà, però que no hi consta cap prestació econòmica. Explica que si que hi ha 

uns convenis superiors que regulen el que les empreses poden pagar als estudiants, però que això no 

depèn de la Facultat. 

 



 

S’obre un torn d’intervencions. 

 

-- M. del Valle comenta que cada cop els hi costa més als alumnes assolir la nota per accedir a la 

possibilitat de cursar les Pràctiques en Empresa, i demana de qui depèn aquest criteri. 

-- Diversos membres de la Junta li aclareixen que és una norma interna de la titulació de Química el 

demanar una certa nota, que en cap cas és una normativa general. 

 

 

6.- 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, de tribunals de revisió extraordinària i de tribunals de prova de 

conjunt. 

 

 

7.- Torn obert de paraules 

 

-- J. J. Donaire comenta que la UPC té el centre CFIS  que s’encarrega de les seves dobles 

titulacions, i que en un acte que va fer de presentació per als estudiants del proper curs es van donar 

informacions falses que afecten a la UAB, com son: 

 - que la doble titulació Física+Matemàtiques de la UAB és de 6 anys 

 - que al fer convalidacions d’un grau a un altre les notes els hi baixen a 5. 

I creu que ens hauríem de queixar de que facin aquest tipus de campanya. 

-- El degà respon que ja ho va notificar a la vicerectora, i que el director del Departament de 

Matemàtiques ja s’ha mogut al respecte. 

 

--R. Ibáñez creu que és un error molt greu que s’estigui retallant els pressupost que es dedica a 

l’ensenyament superior. 

-Troba molt convenient que es faci una reunió amb els directors de departament de la Facultat i que 

es moguin per a pressionar al màxim als òrgans de govern per a que tinguin en compte la recerca que 

es va en aquests departaments i que els barems que s’apliquen no els perjudiquin. 

-Respecte a l’augment de la matrícula pel proper curs, considera que també hauria de ser 

proporcional a l’èxit el que després reverteix en les titulacions, que les titulacions que funcionen bé i 

estan molt ben considerades haurien de rebre més.  

-Agraeix que es signin convenis per a fer pràctiques en empresa, doncs creu que són molt importants 

per als estudiants atès que suposen el contacte amb el mon real de l’industria. 

-Malgrat reconeix que és un moment crític a nivell de pressupostos, creu que l’excel·lència que se li 

ha reconegut a la UAB i a la Facultat, s’hauria de veure reflectida. En concret considera que s’hauria 

d’invertir en millorar la imatge de les entrades a la Facultat, en la il·luminació (que és insuficient i 

d’alt cost), en que hi hagués més sales de treball a la biblioteca i amb taules amb endolls, i d’altres. 

 

--E. Pareja comenta que malgrat es diu que el govern no té diners, ell opina que si que en té però que 

el destina a altres coses, i creu que s’ha de fer pressió per a que s’inverteixi més en les universitats. 

- Respecte a la problemàtica de les competències que s’ha discutit, considera que és un exemple més 

del que està suposant “Bolonya”, de la mateixa manera que ara cada cop hi hagi més alumnes per 

classe. 

 

-- El degà està d’acord en que aquests temes cal reivindicar-los. 

 

 

S’aixeca la sessió a les 18:30  hores de la tarda. 

 

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), a trenta de juny de 2011 

 



 

 

 

 

Vist i plau:     Secretària: 

Degà 

 


