ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA PERMANENT DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES EN SESSIÓ DEL
DIA 10 DE FEBRER DE 2022
A les 12:10 del dia 10 de febrer de 2022, es reuneix la Junta Permanent de la Facultat a la Sala d’Actes de la
Facultat de Ciències en sessió ordinària sota la presidència de la Sra. Degana Gemma Garcia, actuant com a
secretària Natàlia Castellana (secretària de la Facultat i vicedegana) amb l’assistència dels següents membres
de la Junta Permanent:
Gemma Garcia (degana), Ramon Alibés (vicedegà), Natàlia Castellana (secretària i vicedegana), Daniel
Campos (vicedegà), Lluís Casas (vicedegà), Eduard Ariza, Adriana Artola, Xavier Bardina, Anna Barragán,
Diego Blas, Carles Broto, Alejandra Cabaña, Núria Chamorro, Rafel Escribano, Lluís Escriche, Xavier Font, Raul
Garcia, Jordi García-Orellana, Mercedes García-Villaescusa, Albert Griera, Ruicheng Guo, Jordi Hernando,
Ona Illa, Kimetz Iruretagoyena, Laura Jané, Mar Jorba, Josep Enric LLebot, Pere Masjuan, Cristina Palet, Ma
Carmen Pérez, Wolfgang Pitsch, Ma Isabel Pividori, Mar Puyol, Albert Ruiz, Antoni Teixell.
Excusen la seva presència: Anna Cima, Marc Furió, Montserrat Mallorquí, Javier Rodríguez, Jordi Sort, Carlos
Tabernero.
No assisteixen: Marc Barreras, Marcel Gabriel Bene, Francisco Carreño, Jaume Casanova, Mauro Gascón,
Mireia Jové, Daniel Lozano, Oriol Oms, Joel Pérez, Albert Rimola, Xavier Sagarra, Jan Scarabelli, Marta Sendra,
Lluís Trulls.
Assisteix com a convidat: Vicenç Méndez
El reglament de la Facultat de Ciències determina que el quòrum està fixat en 24 membres de la Junta
Permanent.
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors de data 06.10.21 i 19.11.21.
Informe de la degana.
Aprovació, si escau, de la revisió del SGIQ (curs 19/20 i procés de certificació).
Aprovació, si escau, de la proposta de la Facultat de Ciències als premis a l’excel·lència docent.
Informació i ratificació dels acords presos a les darreres sessions de les comissions delegades de la
Facultat.
6. Torn obert de paraules.
Punt 1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors de data 06.10.21 i 19.11.21.
S’aprova per assentiment.
Punt 2. Informe de la degana.
La degana comença el seu informe agraint la feina feta a les persones que han deixat el seu càrrec, i donant
la benvinguda a les noves coordinacions,
Pere Masjuan en la coordinació del Grau en Física,
Susana Serna com a coordinadora de facultat pel màster Erasmus mundus en Interdisciplinary Mathematics,
John Calsamiglia com a coordinador del Màster de Ciència i Tecnologia quàntica, i
Diego Blas com a coordinador del Màster Física d'Altes Energies, Astrofísica i Cosmologia,

Segueix la seva intervenció amb informacions referents a l’inici del segon semestre. S’ha iniciat el segon
semestre, com el primer, en la modalitat de docència del 100%. Per tant, totes les classes són presencials,
no es pot fer docència virtual, excepte en situacions especials que caldrà acordar amb el deganat i en
qualsevol cas no es podrà fer docència virtual síncrona. Sí que, en les situacions excepcionals, es podran
gravar classes i posar-les a disposició dels alumnes.
La junta electoral de la Facultat va aprovar el calendari d’eleccions al sector C per omplir les vacants de
l’alumnat que es gradua i /o deia la seva funció de representant estudiantil. Ahir 9 de febrer es va fer la
convocatòria, el dia 14 es farà públic el cens electoral i es tindrà dret a fer reclamacions fins el 19. Del 15 al
27 estarà obert el termini de presentació de candidatures, que es publicaran el 28 amb un termini
d’esmenes. Les votacions electròniques tindran lloc de les 10am del 16 de març a les 12am del 17 de març.
El dia 25 de març es proclamaran els resultats definitius, després del corresponent període de reclamacions.
Aquestes eleccions s’haurien d’haver celebrat al novembre de 2021 però es van haver de postposar per l’atac
informàtic.
En les Jornades de Portes Obertes s’han acollit uns 2000 alumnes (entre les modalitats presencial i virtual).
Han vingut menys del 50% dels alumnes inscrits, i ja s’havia tingut en compte la limitació d’ocupació dels
espais al 70%. Tot i així les JPO en format presencial s’han desenvolupat molt satisfactòriament. En el cas de
les JPO virtuals de divendres, en 5 casos hi ha hagut incidències a causa de la presència de trolls en les
sessions, actuació que ha tingut lloc en la majoria de centres de la UAB. Es demanarà al vicerectorat de
comunicació estratègies per evitar aquests problemes. S’ha demanat utilitzar un altre sistema de
videoconferència que permeti controlar les intervencions dels assistents.
Finalment hi haurà Saló de l’Ensenyament del 16 al 20 de març en format presencial. També hi haurà Saló
Futura en format presencial però no està clar si la UAB hi assistirà presencialment, ja que es vol optar per un
format de fira virtual de màsters que va tenir molt èxit el curs passat. També es preveu recuperar en el Dia
de les famílies que tindrà lloc el 7 de maig.
Per segon any s’han convocat les Accions Foment Qualitat Docent i que la presentació de propostes ha estat
ampliada fins el 18 de febrer. De la convocatòria del curs passat, cal destacar que l’acció Banc de material de
l’assemblea ja s’ha posat en funcionament i l’alumnat interessat ja pot fer la petició de material (bates,
ulleres, espàtules, lupes i brúixoles) per pràctiques i sortides de camp.
S’han obert els terminis de resposta a les enquestes de satisfacció de l’alumnat del primer quadrimestre. Cal
animar a alumnat i PDI a donar publicitat de l’acció per tal d’augmentar el nivell de participació que com
sabeu és clau per poder millorar la docència de la facultat. Els formularis estan oberts des d’avui dia 10 fins
el 25 de febrer. Des del deganat ja s’han encetat les campanyes de difusió a les xares i a l’aula moodle de
comunicació de la facultat.
El dia 11 de febrer és el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència i hi ha previstes diverses activitats
a l’edifici.
-

-

15 febrer de 13 a 15h: Trobades científiques en femení. Consistirà en converses i activitats entre
dones estudiants i PDI per tal de compartir experiències. Les inscripcions són via web de la
facultat.
17 de febrer de 2022 de 13 a 14h a la sala d’Actes de la Facultat de Ciències i de Biociències.
Superem l’androcentrisme a la Ciència i la Tecnologia. Tenim les eines, només cal aplicar-les.
Jornada sobre la implementació de la perspectiva de gènere a la docència, dedicada especialment
al professorat i organitzada per l’observatori de la igualat, les facultats de Ciències i de Biociències
i l’Escola d’Enginyeria. Inscripcions obert a traves del web de l’observatori.

-

De cara al més de març s’està preparant una altra activitat conjuntament amb la Facultat de
Biociències dedicada a l’alumnat.
El mateix 11 de febrer a les 13h, la BCT organitza i inaugura l’exposició Cristina Vicente, el llegat
d'una pionera. Va ser professora del BAVE i especialista en diplòpodes.

El següent bloc d’informacions fa referència als processos de Qualitat i els seus terminis. A causa de l’atac informàtic i
la impossibilitat d’accedir als indicadors i les dades, la OQD permet no elaborar l’Informe de Seguiment de Centre del
curs 20/21 que es podrà fer conjuntament amb el del curs 21/22. Tanmateix tot sembla indicar que no passarà el
mateix per l’informe de seguiment del SGIQ per la qual cosa possiblement farem els informes per curs igualment, toti
que els aprovarem fora del termini habitual.
Els processos de reverificació i creacions de titulacions s’han vist afectats pel nou Reial Decret que ha canviat el model
de memòries i retardat tots els terminis d’entrega. S’estan acabant de redactar les memòries de les reverificacions del
grau en CCAA, del grau en NiN, i del màster en Paleobiologia i Registre Fòssil. En unes setmanes caldrà aprovar les
memòries per junta permanent, i per tant es convocarà una junta extraordinària abans del mes de maig en que hi ha
prevista la JP ordinària.
El curs 2023-2024 finalitzava el termini establert per a incorporar les competències generals de graus de la UAB (físicai
matemàtiques ja estan adaptades, CCAA i NIN en la revisió en curs, faltaran Geologia, GEA, MATCAD i Química), la
perspectiva de gènere via una competència o un contingut als màsters (afecta tots els màsters) i aquelles adaptacions
fruit de la darrera modificació de l’RD 1399 de 2018 (afecta al grau de Física on Ects obligatoris i fonamentals estan
per sota del mínim). Però que arran del nou RD 822/2021, que modifica les memòries de les titulacions i la
obligatorietat d’adaptar-les totes al nou model quan es proposa una modificació, la UAB preveu aprovar nous terminis
per a dur a terme aquestes modificacions que seran probablement fins el curs 25/26.
S’obre un torn de paraules en el que s’aporten les següents informacions. En la darrera comissió d’ocupabilitat s’ha
decidit que la UAB participa al Saló Futura amb presència de coordinadors de màsters. Veient la poca assistència que
va haver a les JPO virtuals, cal repensar si val la pena que es facin de cara a la propera edició.
Punt 3. Aprovació, si escau, de la revisió del SGIQ (curs 19/20 i procés de certificació).
El SGIQ és el conjunt de processos que defineix la manera de funcionar de la Facultat per assegurar la qualitat tant en
l’àmbit de la docència com de la gestió. La Facultat va certificar la correcta implementació del seu SGIQ, en un procés
de revisió per part de comitès d’acreditació externs, i en conseqüència va obtenir l’Acreditació Institucional d’AQU el
passat 27 d’octubre de 2021. Per tant, totes les titulacions estan acreditades per 5 anys, unificant els calendaris
anteriors i facilitant, esperem, la renovació de les acreditacions. Igualment, és un procés viu i dins de la millora continua
se segueix revisant els processos i els indicadors cada curs, igual que es realitza un informe de seguiment decentre. En
l’informe de revisió del SGiQ del curs 19/20, els canvis i millores que s’han efectuat en resum son:
•

•
•
•
•

En la majoria dels casos, actualitzar el punt 6 de tots els processos “Revisió i millora” seguint les indicacions de
l’informe emès pel CAE “RE‐1.7.2 Inclusión de la periodicidad en el apartado de revisión y mejora de los
procesos del sistema”.
Es codifiquen les propostes de millora per millorar-ne la traçabilitat.
En alguns casos es corregeixen ubicacions o s’unifiquen noms dels gestors dels outputs o inputs.
En algun cas es modifica el text per fer-ho més aclaridor.
En alguns casos es clarifica l’apartat propietari i responsable del procés.

La degana informa a més de que la revisió del curs 20/21 està aturada per la impossibilitat d’accedir als indicadors
(Datadash), també serà una modificació considerable ja que caldrà incloure entre d’altres la resta de propostes de
millora indicades pel CAE durant el procés de certificació, així com els indicadors comuns en procés de definició per
AQU.
Com sempre, us convidem a donar un cop d’ull als informes de seguiment de centre, al SGIQ i a l’informe elaborat per
la comissió de qualitat de la facultat que es troben a la web, per estar al dia del funcionament del Centre.

S’aprova per assentiment.
Punt 4. Aprovació si escau de la proposta de candidatures de la Facultat de Ciències als Premi a l’excel·lència docent.
Aquest punt decau i malauradament un altre any la Facultat de Ciències no presentarà candidats als premis
d’excel·lència docent. Només el primer any en què es va instaurar el premi, es va presentar un candidat, Agustí
Reventós. La degana insta als participants a proposar candidatures pel proper curs.
Punt 5. Informació i ratificació dels acords presos a les darreres sessions de les comissions delegades de la Facultat
El vicedegà d’Economia i Afers Acadèmics de Postgrau, Ramón Alibés, llegeix els acords presos per la comissió
d’Afers Acadèmics de Postgrau.
El vicedegà d’Afers Acadèmics de grau, Daniel Campos, llegeix els acords presos per la Comissió d’Afers Acadèmics
de Grau.
Punt 6. Torn obert de paraules
Arran de la discussió generada en el torn obert de paraules, s’aporten les següents informacions.
Des de la coordinació del grau en Matemàtiques s’expressa el malestar per la falta de recursos que obliguen a mantenir
grups de problemes i seminaris amb molts alumnes, afectant la qualitat de la docència. Aquest malestar es veu agreujat
tenint en compte les presentacions que s’envien des del Rectorat per les JPO que fan referència a la qualitat,
excel·lència i posició de la UAB en diferents rànquings seleccionats.
La degana recorda que la Facultat no intervé en l’elaboració d’aquests materials de promoció, i que les coordinacions
són lliures d’apartar-les per a la seva comoditat. Pel que fa a la manca de recursos assignats al grau en matemàtiques
la degana se suma al malestar, i proposa estudiar vies de repartiment que millorin l’estat actual del grau en
Matemàtiques.
De forma general, es comenta el malestar i complicació en la gestió de plantilles pel cada cop més elevat nombre de
professorat associat.
La degana comenta que cal distingir entre la problemàtica de tenir professorat novell i el fet de tenir un alt nombre
d’associats, estant totalment d’acord en què cal continuar obrint concursos per places a la Facultat.
Es demana si l’alumnat del programa PIUNE, que demana permís al professorat per gravar els àudios o vídeos de les
classes, ha de demanar també permís a la resta de companys. La degana respon que amb el permís de gravació
l’alumne PIUNE es compromet a no difondre el material i, per tant, creu que no es necessari.
S’aixeca la sessió a les 13:04.
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), a 10 de febrer de 2022.
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