
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA PERMANENT DE FACULTAT 
CELEBRADA EL 28 DE D’ABRIL DE  2010. 
 
 
 
A Bellaterra a les 12:00 hores del dia vint-i-vuit d’abril de 2010, 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), Francesc Pi (vicedegà), Lluís Alsedà, Xavier Bafaluy 
(cooordinador d’estudis), Carmen Baixeras, Xavier Bardina (coordinador d’estudis), Carles Broto 
(coordinador d’estudis), Natàlia Castellana, Rafael Contreras, Mercè Corbella, José Maria Crespo, 
Manel del Valle (coordinador d’estudis), Jordi Demestre, Juan Jesús Donaire, Xavier Gabarrell, 
Neus Gibert,  Josep Enric Llebot (convidat), Josep Maria Lluch, Maria Cèlia Martínez. Anna Masip 
(administradora), Joan Francesc Piniella, Josep Piñol, David Saurí (coordinador d’estudis), Rosa 
Maria Sebastián, Joan Suades i Adelina Vallribera. 
 
S’excusen: María Luisa Arboleya, Martí Boada, Mar Grau, Louis Lemkow, Carme Pechoabierto, 
Joan Reche, Xavier Roqué i Antoni Teixell 
 
Amb l’ordre del dia : 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 01.12.09  
2. Informe del degà. 
3. Aprovació, si s’escau, de la impartició d’un Minor de Sostenibilitat per part de la 

Facultat de Ciències i, en el seu cas, aprovació de la Comissió d’elaboració de la proposta de pla 
d’estudis. 

4. Aprovació, si s’escau del calendari acadèmic del curs 2010-2011 
5. Presentació de l’adaptació del Reglament de la Facultat de Ciències. 
6. Informe sobre l’estat de les obres a l’edifici C. 
7. Presentació del Reglament de concursos (Reglament per a la provisió de places de personal 

docent i investigador dels cossos docents universitaris i per a la contractació de personal 
acadèmic permanent, temporal i personal investigador en formació en la categoria d’ajudant) 
aprovat en el Consell de Govern del dia 7 d’abril de 2010. 

8. Afers de tràmit. 
9. Torn obert de paraules. 
 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 01.12.09  
 
S’aprova, per assentiment, l’Acta de la sessió ordinària de la Junta Permanent de Facultat de 
data 01.12.09. 
 
 
2.- Informe del degà 
 
El degà dona breus informacions de temes de personal: 

- Anuncia que el proper 5 de maig a les 12 hores se celebrarà un acte en memòria del Dr.     
Joan Sola.  
- Informa de que ha estat anomenat coordinador d’estudis del Grau en Nanociència i 
Nanotecnologia el Dr. Josep Ros.  
-  Felicita el Dr. Josep Maria Crespo que ha assolit la categoria de catedràtic.  
-  Finalment presenta a la nova administradora de centre n’Anna Masip. 

 
El degà demana a la Junta retirar el cinquè punt de l’ordre del dia. 
El motiu ve donat perquè la voluntat de l’Equip de Govern és el de no començar a renovar tots els 
reglaments i sols ha acceptat renovar “el paquet” format pel de la Facultat de Ciències i el de la 



Facultat de Biociències amb el motiu de treure’n les Seccions, però la Facultat de Biociències no ha 
tingut majoria absoluta per a poder aprovar l’adaptació del reglament. Atès que es va condicionar a 
que es presentessin les adaptacions dels dos reglament, i que la Facultat de Biociències el retira, 
considera la conveniència de retirar el cinquè punt de l’ordre del dia. 
 
Es retira per assentiment el cinquè punt de l’ordre del dia. 
 
El degà informa de l’estat actual de les titulacions de la Facultat: 

 El Grau en Matemàtiques, el Grau en Física i el Grau en Matemàtiques/Grau en Física ja 
estan implementats, el Grau en Geologia ja ha començat el primer curs, i el proper curs 
acadèmic està previst començar el Grau en Química (que ja ha estat aprovat per l’ANECA), 
el Grau en Ciències Ambientals (està en procés de presentar al·legacions que no són de 
fons), el Grau en Estadística Aplicada (ja va presentar les seves al·legacions, que tampoc 
eren de fons) i el Grau en Nanociència i Nanotecnologia (que també va presentar les seves 
al·legacions fent cas de les indicacions rebudes, i que segons l’Equip de Govern hem de 
comptar que s’aprovarà) .  

 Les places que s’ofereixen per primer curs pel proper curs acadèmic són: Gran en 
Matemàtiques 80, Grau en Física 80, Grau en Matemàtiques/Grau en Física 20, Grau en 
Química 120, Grau en Ciències Ambientals 80, Grau en Estadística Aplicada 60 i Grau en 
Nanociència i Nanotecnologia 60. Observa que algunes s’han rebaixat respecte altres anys 
degut a que hi ha la nova oferta del Grau en Nanociència i Nanotecnologia. 

 
El degà parla del Resum del Consell de Govern que ha estat enviat als membres de la Junta. 
Recorda que feia temps que es demanava que es fes un resum dels Consells de Govern, que 
finalment ja s’ha fet, i que així que els rebi els enviarà als membres de la Junta per a que estiguin 
informats. 
 
El degà comenta que la UAB és l’única universitat que no té el pressupost del 2010 aprovat, malgrat 
que s’espera que sigui aprovat en breu. 
 
El degà explica que al Consell de Govern s’ha presentat un document que serà el nou model per a la 
programació docent del qual, en acabar el seu informe, el Dr. Juan Jesús Donaire n’explicarà els trets 
principals. Anuncia que el proper 4 de maig a les 15:30 està convocada una reunió amb els directors 
de departaments, coordinadors d’estudi i equip deganal, però que també està oberta a tothom que 
vulgui assistir-hi, per a parlar d’aquest tema. El degà excusa la seva assistència ja que s’ha convocat  
a la mateixa hora la  Subcomissió de Grau per a tractar de la revisió del règim de permanència i el 
règim de matricula i d’incompatibilitats. Finalment comenta que ja va presentar el document relatiu 
al règim de permanència que va aprovar la Junta Permanent  i que va ser ben rebut. 
 
S’obre un torn d’intervencions 
 
-- X. Gabarrell comenta que en tots els documents que s’han distribuït ja es copsa que els màsters 
són “el germà pobre”, doncs apareixen poc. Insisteix en que s’ha de tenir més en compte els màsters. 
-- El degà puntualitza que d’algunes qüestions en parlarà a continuació el Dr. Juan Jesús Donaire, 
però que en reunions de degans ja s’ha parlat d’aquest tema, i està d’acord en que s’han de tenir més 
en compte els màsters. 
 
-- J. M. Lluch pregunta perquè no s’han aprovat els pressupostos de la Universitat, doncs si el 
problema sembla ser que és que la Generalitat deixarà d’ingressar una partida de diners, això és un 
fet general a totes les universitats, i la resta d’universitats ja té aprovat els pressupostos. 
-- El degà comenta que el Consell Social de les altres universitats ha aprovat els pressupostos 
comptant amb la partida que ja se sap que la Generalitat no ingressarà, però que el Consell Social de 
la UAB no ho accepta. 
 
-- L. Alsedà demana si s’ha aplaçat l’adequació del reglament, o sols s’ha retirat el punt de l’ordre 
del dia. 



-- El degà explica que encara que aprovéssim l’adequació del reglament, l’Equip de Govern no ho 
presentaria a aprovació, i en conseqüència no convocarà una Junta de Facultat per aprovar el 
reglament. 
 
 
A Continuació el Dr. Juan Jesús Donaire presenta el document “Política de programació docent en 
els nous títols de grau i postgrau dins l’EEES”. 
 
Contextualitza que el proper curs la UAB ja haurà començat tots els graus, dels quals s’ha de fer un 
seguiment més exhaustiu(com ja preveuen les memòries presentades a l’ANECA),  que això voldria 
dir increment de recursos, però que amb la crisi econòmica és impensable tenir-ne, i que el que s’ha 
de fer és gestionar el millor possible els recursos dels que disposem. 
 
Afegeix que sempre que es demanen recursos hi ha un número que sempre s’utilitza i és la ràtio 
d’alumnes per professor, i que la mitjana de la UAB és de 9 quan la Generalitat demana que sigui 
15, tot i que accepta diferents ràtios segons el grau d’experimentalitat de la titulació en concret. 
 
Comenta que un altre aspecte important dels nous graus és que es vol que el professors tutoritzin 
molt més els alumnes, i en conseqüència aquestes tutories haurien de ser reconegudes.  
 
Explica que l’Equip de Govern va posar en marxa un pla pilot per a comptabilitzar la dedicació del 
professorat i que compta: 

 una part fixa: les hores presencials d’aula i mitja hora de preparació per a cada hora d’aula 
 una part variable: varia segons la quantitat d’alumnes i compta dues hores per alumne 

matriculat 
i s’arribava a que la dedicació docent d’un professor havia de ser de 560 hores. 
 
Comenta que segons l’estudi realitzat amb aquest model amb 23 titulacions de la UAB, es detecten 
situacions molt diverses: des de grups de 300 alumnes que no es desdoblen, fins a grups de 37 
alumnes dels que se’n fan tres grups de teoria, que hi ha titulacions amb una ràtio de 30 alumnes per 
professor i algunes amb una ràtio de 2. Posteriorment s’ha decidit incrementar el còmput de mitja 
hora de preparació de classe a una hora, i disminuir el de dues hores de tutoria per  alumne a una i 
mitja.  Puntualitza que amb els càlculs fets les titulacions de la Facultat de Ciències estan una mica 
per sota del que es demana. 
 
Explica que per a que aquest model funcioni s’ha de programar menys (sense que això repercuteixi 
en el servei que es dona). Les titulacions hauran de fer la seva programació segons les mides de 
grups que s’indiquen, amb aquesta programació es calcularà la ràtio i es veurà si s’està per sota o per 
sobre del que es desitja. Considera que els intervals que s’han donat són molt favorables per la 
Facultat de Ciències, llevat del Grau en Matemàtiques i el Grau en Estadística Aplicada perquè han 
estat qualificats de baixa experimentalitat, i que l’Equip de Govern ja ha sol·licitat t a la Generalitat 
que es replantegi aquesta qualificació. 
 
El degà puntualitza que el punt 5 del document “Actuacions en la programació docent”és el més 
important, i en comenta: 

 de l’apartat (a) “Assignatures transversals en grups multiús”, considera que és molt difícil 
programar-ne 

 de l’apartat (b) “Reagrupaments en classes magistrals”, pensa que té la dificultat de que 
augmenta molt el soroll a l’aula, i que es necessiten aules grans, però si que està d’acord en 
que hi ha subdivisions de grups de problemes que són innecessaris 

 de l’apartat (c) “Assignatures optatives amb un mínim de 10 estudiants”, n’està d’acord 
també opina que amb els màsters el document és menys precís tot i que va en aquesta línea. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
-- J. M. Lluch recorda que els laboratoris de química són altament perillosos i que, a més de 
realitzar-se en grups reduïts, tenen la peculiaritat de que sempre es duen a terme amb dos professors 



al laboratori. Comenta que l’Equip de Govern ja ho ha acceptat que ha de ser així, però dubta de que 
hagin comptat la quantitat de laboratoris d’aquestes característiques que tenim, i que no ho tinguin 
finalment en compte. 
 
-- C. Broto creu que el coeficient d’experimentalitat baix que s’aplica al Grau en Matemàtiques és 
inadmissible i demana si des de la Facultat es pot incidir per a que això canviï. A més recorda que el 
nou Grau en Matemàtiques s’ha dissenyat més pràctic i necessita de grups menys nombrosos. 
 
-- L. Alsedà està d’acord amb en C. Broto respecte al baix coeficient d’experimentalitat del Grau en 
Matemàtiques i afegeix que una altra raó per a demanar que es canviï és que la Generalitat a nivell 
de tarifes el considera la titulació com experimental. 
Respecte al mínim de 10 estudiant per a les optatives, recorda que hi ha titulacions amb pocs 
estudiants, que hi ha titulacions que pateixen la competència directa de les altres universitats i, que 
malgrat que en principi hi està d’acord, s’han de tenir en compte tots aquests factors.  
 
-- M. Del Valle s’afegeix a la intervenció de J. M. Lluch sobre la necessitat de dos professors per a la 
realització de pràctiques en laboratoris de química. 
 
-- R. M. Sebastián explica que imparteix docència a la Facultat de Biociències on es fan un cert 
nombre de tutories a l’aula, i observa que si s’ajunten els grups de teoria aleshores augmentaria 
també molt el nombre de tutories d’aula. Finalment s’afegeix a les demandes anteriors referents a la 
necessitat de dos professors als laboratoris de química. 
 
-- J. E. Llebot agraeix la presentació feta pel Dr. J. J. Donaire i fa dos comentaris: 
- creu que quan es comparen les ràtios de nombre d’alumnes per professos de les universitats de fora 
no es té en compte que a tot arreu no es demana la mateixa dedicació 
-- observa que quan es diu que “si la ràtio està per sobre el que vol dir és que es necessiten recursos”, 
és qüestionable, doncs també es pot replantejar el nombre d’estudiants que s’admet, i demana que en 
J. J. Donaire ho transmeti. 
 
 
J. J. Donaire respon a les diverses intervencions: 
-- Respecte a que hi hagi dos professors a les practiques de química, hi està totalment d’acord, i 
afegeix que al calcular la ràtio no es tindrà en compte el segon professor del laboratori. 
-- Veu difícil que la Generalitat canviï el baix coeficient d’experimentalitat que s’aplica al Grau en 
Matemàtiques i al Grau en Estadística Aplicada, però creu que des de la Facultat de Ciències es pot 
demanar que al menys internament, dins la UAB, es consideri diferent. 
-- Opina que si que es poden impartir més assignatures multiús, tot i que també reconeix que és 
difícil. 
-- Respecte al model de tutories que ara segueix la Facultat de Biociències, comenta que 
probablement no es podrà adequar al nou model de programació docent. 
-- Desconeix quina és la dedicació del professorat en altres països, però que en tot cas cal tenir en 
compte que aquí hi ha un decret que la regula  
-- Està d’acord amb J: E: LLebot en que també es pot replantejar el nombre d’estudiants que 
s’admeten, i que així ho transmetrà. 
 
 
3.-  Aprovació, si s’escau, de la impartición d’un Minor de Sostenibilitat per part de la Facultat 
de Ciències i, en el seu cas, aprobación de la Comissió d’elaboració de la proposta de pla 
d’estudis  
 
El degà explica que segons el “Marc general per a la programació de minors” n’hi ha de tres tipus, 
i que el que es proposa és de tipus (a): de caràcter interdisciplinari. Comenta que d’aquest tipus n’hi 
haurà pocs i seran impulsats des del rectorat, com és el cas d’aquest, i s’han de dissenyar de manera 
que puguin ser cursats per qualsevol estudiant de la UAB. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 



 
-- J. M. Lluch fa dues preguntes: 
1. un minor són 30 crèdits a més a més dels 240 del grau o no? 
-- El degà respon que formen part dels 240 crèdits del grau 
2. els minors han d’estar formats per assignatures que no siguin assignatures dels graus. Això no va 
en contra de la demanda d’assignatures multiús? 
-- El degà respon que probablement s’haurà de revisar el document, però que en tot cas aquests 
minors de tipus interdisciplinari si que es vol que es programin amb docència externa als graus i que 
podria haver-hi recursos. Afegeix que d’aquest tipus, de moment, sols se n’està impulsant tres: el de 
sostenibilitat, un de política de gènere, i un de llengua angles. 
 
-- J. E. LLebot opina que el nom de “sostenibilitat” ja està una mica “passat”. Troba que en els 
possibles continguts que s’han presentat hi ha mancances per a ser un títol de la Facultat de Ciències, 
doncs opina que hi ha una part científic i tècnica que no es pot ometre encara que sigui un títol 
interdisciplinari, i que si no s’enfoca bé pot quedar molt superficial. Recomana que la Comissió que 
elabori el pla tingui en compte aquestes consideracions. 
-- El degà recull aquestes consideracions. 
 
S’aprova per assentiment la impartició d’un Minor de Sostenibilitat per part de la Facultat de 
Ciències. 
 
 
El degà presenta la prosta de Comissió que elaborarà la proposta de pla d’estudis del Minor 
en Sostenibilitat: 
 

Jordi Bartrolí (Degà) – Facultat de Ciències – que la presidirà 
Maria Rosa Rovira- ICTA, Facultat d’Economia i Empresa 
David Saurí (Coordinador de Ciències Ambientals) – Facultat de Filosofia i Llertres 
Mercè Junyent – Facultat de Ciències de l’Educació 
Àlex Casademunt – IGOP, Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 
David Tàbara – ICTA 
Ferran Rodà – CREAF, Facultat de Biociències 
Xavier Domènech (Delegat de la Rectora per a la Sostenibilitat) – Facultat de Ciències. 

 
S’aprova per assentiment la composició de la Comissió d’elaboració de la proposta de 
pla d’estudis del Minor en Sostenibilitat 
 
 
4.-  Aprovació, si s’escau del calendari acadèmic del curs 2010-2011. 
 
El vicedegà d’Ordenació Acadèmica F. Pi comenta els trets principals de l’adaptació que 
s’ha elaborat del calendari general de la UAB i que va ser aprovada per la Comissió d’Afers 
Acadèmics de la Facultat del dia 22 d’abril de 2010. Demana a més modificar-la de manera 
que la setmana del 24 al 28 de gener sols sigui període d’avaluacions, donat que la segona 
setmana de febrer la Universitat ha programat els dies de portes obertes, i si no es fa així es 
veu difícil la programació d’exàmens. 
 
S’obre un torn d’intervencions: 
 
-- C. Broto demana que quedi oberta la possibilitat de fer docència la darrera setmana de 
gener. 
-- El vicedegà F. Pi respon que al menys el 26, 27 i 28 de gener no hauria de programar-se 
docència atesa la mancança d’aules per a programar exàmens. 
 



-- X. Gabarrell pregunta si el calendari també és el calendari per als màsters, si es així demana que el 
període d’exàmens de color lila del febrer sigui de docència per als màsters, i que el període de color 
groc del setembre s’allargui una setmana més per a in cloure la presentació de treballs dels màsters. 
 
-- R. Contreras comenta que si no s’afegeix la setmana del 24 al 28 de gener com a setmana sense 
docència i per avaluació, tal com ha explicat el vicedegà, serà molt difícil fer la programació 
d’exàmens donada la mancança d’aules. 
Respecte als màsters, recorda que sols tenen una convocatòria i que la defensa dels treballs no es 
programa en el calendari. 
 
-- M. Del Valle comenta que el primer curs del nou Grau en Química no s’ha dissenyat 
semestralment i s’haurà d’estudiar com es pot encaixar en aquest calendari. 
 
El vicedegà F. Pi demana aprovar la proposta amb la modificació del 26, 27 i 28 de gener com a 
període d’avaluacions i amb l’afegit d’un comentari que expliqui que els períodes marcats en lila 
poden ser lectius per als màsters. 
 
S’aprova, per assentiment, la proposta del calendari acadèmic del curs 2010-2011 amb 
les modificacions esmentades. (doc 1) 
 
 
5.-  Presentació de l’adaptació del Reglament de la Facultat de Ciències.  
 
Aquest punt ha estat retirat del l’ordre del dia. 
  
 
6.- Informe sobre l’estat de les obres a l’edifici C.    
 
El degà opina que, considerant la crisi econòmica i amb la situació en que es troba el pressuposto de 
la UAB, no ens podem queixar, doncs sembla ser que els compromisos d’obres a l’edifici C es 
mantenen, encara que una mica alentits. 
 
El degà informa que l’espina C5senar ja està a punt d’acabar-se, i que s’ha decidit no moure el 
Laboratori de Paleoclima fins que es traslladi definitivament. 
 
S’obre un torn d’intervencions 
 
-- J. E. Llebot agraeix a l’equip deganal tots l’esforç, doncs el Departament de Física és un dels 
beneficiats amb aquestes obres.  
 
 
7.- Presentació del Reglament de concursos (Reglament per a la provisió de places de personal 
docent i investigador dels cossos docents universitaris i per a la contractació de  personal acadèmic 
permanent, temporal i personal investigador en formació en la categoria d’ajudant) aprovat  en el 
Consell de Govern del dia 7 d’abril de 2010.. 
 
El degà explica que la reglamentació aprovada porta a la Facultat a intervenir més en els concursos. 
Fins ara el degà sols donava el vist i plau a les comissions proposades pels departaments i, en canvi,  
en el nou reglament: 

- el degà ha de fer un informe previ per a la convocatòria de places de professorat 
- la facultat , o la persona en que delegui, designa un dels membres de la comissió dels  
concursos de professorat. 

El degà demana que s’aprovi la delegació d’aquest punt en el degà.  
 
S’aprova per assentiment delegar les actuacions de la Facultat en els concursos de professorat 
en el degà. 
 



El degà demana parlar-ne de manera que hi hagi un protocol ben clar, considera que hi ha dues 
situacions diferents de les quals considera: 

- lectors: han de ser molt obertes i s’ha de vetllar per una actuació neutra 
- agregats o titulars: en aquest cas, atès que aquestes places provenen de places de lector, 

s’ha de ser més actiu i s’ha de tenir en compte la trajectòria de recerca i sobretot de 
docència a la Facultat 

 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
-- L. Alsedà està d’acord amb l’opinió del degà. També troba que el reglament és massa complicat, 
creu que ja està bé que hi hagi un informe, però que tanmateix si algú no fa bé la docència qui ho 
pateix és el departament, i que a més sovint es truca al departament per a demanar a qui nomena el 
rector. És mostra partidari de fer les coses més senzilles. 
 
-- J. E. Llebot també creu que s’han de fer les coses més àgils, i opina que a més sembla que el 
reglament traspuï una certa desconfiança envers els departaments. 
 
 
8.- Afers de tràmit. 
 
El vicedegà d’Ordenació Acadèmica informa de les Activitats que donen dret a crèdits de lliure 
elecció aprovades a la Comissió d’Afers Acadèmics del dia 22 d’abril de 2010. 
 
 
9.- Torn obert de paraules. 
 
-- L. Alsedà dona dues informacions: 
 - El Departament de Matemàtiques, juntament amb el Departament de Didàctica de la 
Matemàtica i de les Ciències Experimentals, té el compromís d’elaborar un Minor de Didàctica de 
les Matemàtiques. 
 - El proper curs es deixarà d’impartir la doble titulació Grau en Matemàtiques/Enginyer en 
Informàtica a petició de l’Escola d’Enginyeria que demanava no oferir-la el proper curs. Però el 
Departament de Matemàtiques i la titulació no creuen que desprès d’un any es pugui reprendre, i 
actualment ja tenen el vist i pla de la Vicerectora de Grau i de la Rectora per a iniciar un nou Grau 
en Matemàtiques Computacionals impulsat des del Departament de Matemàtiques. 
Naturalment vol parlar d’aquest dos temes amb el degà 
 
S’aixeca la sessió a les 14:25 hores del migdia. 
 
 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), a vint-i-vuit d’abril de 2010. 
 
 
 
 
 
Vist i plau:     Secretària: 
Degà 
 


