ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA PERMANENT DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES EN
SESSIÓ DEL DIA 19 DE MAIG DE 2021
A través de la plataforma Teams a les 12:05 del dia 19 de maig de 2021, es reuneix la Junta
Permanent de la Facultat en sessió ordinària sota la presidència de la Sra. Degana Gemma
Garcia, actuant com a secretària la secretària de la Facultat i 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, Xavier Bardina, Anna Barragán, Carles Broto, Felix Busqué, Alejandra Cabaña, Ma Antònia
Casals, Anna Cima, Rafel Escribano, Luis Escriche, Jordi García-Orellana, Marta González, Jordi
Hernando, Ona Illa, Maria del Mar Jorba, Josep Enric LLebot, Montserrat López Mesas,
Montserrat Mallorquí, Pere Masjuan, Cristina Palet, Ma Carmen Pérez, Albert Rimola, Albert
Ruiz, Jordi Sort, Carlos Tabernero.
Excusen la seva presència: Adriana Artola, Àngel Lizana (convidat), Oriol Oms, Wolfgang Pitsch,
Antoni Teixell, Mario Zarroca.
Convidats: Jean-Didier Maréchal.
Ordre del dia
1. Aprovació, si escau, de l’acta de les sessions anteriors de data 15 de febrer de 2021 i 15
d’abril de 2021.
2. Informe de la degana.
3. Aprovació, si escau, de l’adaptació del calendari acadèmic de la Facultat de Ciències per
al curs 2021-2022.
4. Aprovació, si escau, de la memòria del Màster Universitari Erasmus Mundus en Fotònica
(EUROPHOTONICS)
5. Aprovació, si escau, de la Guia d’Avaluació de la Facultat de Ciències.
6. Aprovació, si escau, de la modificació de la comissió de reverificació del pla d’estudis el
grau en Ciències Ambientals.
7. Informació i ratificació dels acords presos a les darreres sessions de les comissions
delegades de la Facultat.
8. Torn obert de paraules.
1. Aprovació, si escau, de l’acta de les sessions anteriors de data 15 de febrer de 2021 i 15
d’abril de 2021
S’aprova per assentiment.
2. Informe de la degana.
La degana comença informant a la junta que el 20 d’abril es va rebre l’informe previ de
certificació del SGIQ de la Comissió d’Avaluació Externa i el corresponent de AQU amb la
certificació favorable. L’informe conté propostes de millora i recomanacions, i quan sigui oficial
se’n farà difusió entre tots els col·lectius de la facultat i es procedirà a sol·licitar oficialment
l’acreditació de la facultat que representa un tràmit burocràtic. La degana agraeix a tots els
col·lectius de la facultat el seu compromís envers la facultat que ha fet possible aquesta

certificació i especialment a les persones directament implicades en el procés de redacció,
revisió i certificació del SGIQ.
En el següent punt de l’informe la degana explica que el grau en Ciència, Tecnologia i
Humanitats ha rebut el vist i plau definitiu per part d’AQU per a ser programat de cara al curs
2021/22 i incloure’l en totes les activitats de promoció. En aquest sentit, la vicerectora ha
complert amb el compromís de donar els recursos necessaris per a la organització del proper
curs, tot i estar fora dels terminis.
Tot seguit, s’informa del treballs de fi de grau premiats. Per primer cop, dos treballs TFG
realitzats a la Facultat de Ciències han estat premiats en els Premis als millors TFG en
perspectiva de gènere de la UAB:
 Grau en Estadística Aplicada i Sociologia: Diagnòstic de la sensibilització sobre
discriminacions i violència de gènere a la Facultat de Ciències de la Universitat
Autònoma de Barcelona, Autoria: Joana Elorduy Masip.
 Grau en Ciències Ambientals: Títol: Dones i sabers. Un recorregut a la Vall d'Alinyà
per a recuperar el coneixement sobre plantes medicinals. Autoria: Sheila Escobar,
Carla Ojeda, Jessica Bendehane, Berta Parramon (també és premi de la seva àrea de
coneixement).
La degana recorda que el TFG premiat de GEA és un projecte de realitzar una auditoria al PDI i a
l’alumnat sobre la Facultat com espai de treball i estudi inclusiu i equitatiu. Aquest any s’està
completant amb la incorporació del col·lectiu PAS amb un nou TFG i una estudiant de la doble
titulació estadística i sociologia Vanessa Martín, també sota la supervisió d’en Xavier Bardina, a
qui agraeix la seva predisposició a supervisar aquest tipus de propostes.
La degana informa de la primera Convocatòria Interna de Foment de la Qualitat Docent.
Aquesta acció ha estat emmarcada en les activitats del 50è aniversari i s’ha pogut realitzar
gràcies a la distinció Vicens Vives a la qualitat docent rebuda per la facultat l’any 2015 i de la
qual es disposa encara de la majoria de fons, que s’han d’invertir en Innovació i Qualitat Docent.
La convocatòria es divideix en 3 accions:
 Acció 1: Foment de la implicació de la comunitat per a la millora de la cohesió i de
l’entorn d’aprenentatge (2000 euros), termini fins 4 juny.
 Acció 2: Foment de la Innovació Docent (1000 euros), termini fins 14 juny.
 Acció 3: Foment de la Comunicació Científica (1000 euros), termini fins 14 de juny.
Fa especial menció a l’acció 1, oberta a tots els col·lectius, però està especialment pensada per
a que l’alumnat faci arribar les seves necessitats i idees per millorar en el sentit ampli el seu
aprenentatge. Pot incloure temes pràctics com espais segurs per recàrrega de portàtil, zona per
exposar noticies o activitats, recuperació de roba,...o organització d’activitats de formació
transversal complementària, organització de xerrades, espai de generació de xarxa entre
col·lectius, etc. S’esperen propostes innovadores i atractives per a la comunitat ja que el mètode
d’elecció és per pressupostos participatius.
Les altres dues accions estan pensades per complementar la convocatòria general de la UAB,
però també per promoure, donar visibilitat i fer aflorar aquelles activitats que ja està realitzant
el professorat de la facultat.

En aquest darrer sentit, informa de la creació d’un espai Intranet de facultat on s’incorporaran
fitxes-resum de projectes d’innovació docents realitzats pels docents de la facultat, per tal de
crear una base de dades col·laborativa i d’intercanvi d’experiències docents exitoses.
Seguint amb temes d’innovació docent, la degana comenta que en el curs 2020/21 la facultat ha
organitzat el curs a mida “Metodologies emergents: aula invertida, reptes i Aps”, que comença
el dia 20/05 i té més de 30 inscrits. Aquest curs és fruit d’un projecte d’innovació docent
presentat per en Wolfgang Pitch i en Roberto Rubio, als quals agraeix que acceptessin compartir
la seva experiència, així com a la resta de docents participants. La degana anima doncs a
presentar propostes de projectes ja sigui en la convocatòria UAB, com en la de la facultat o a fer
propostes de cursos de formació a mida en temes específics d’interès per a tot el PDI.
Seguint amb les activitats de commemoració del 50è aniversari de la facultat, del 13 abril fins 6
de maig, a l’aparador de la biblioteca hi ha hagut una exposició sobre el 50è aniversari. La
degana agraeix al personal tècnic de la biblioteca l’esforç realitzat amb tant poc temps per
organitzar una exposició, així com a les persones que han aportat el material corresponent.
La degana passa a explicar que està en curs el concurs per la plaça de Gestor/a acadèmic, per la
jubilació d’en Rafael Contreras, i que s’espera tenir resolt a mitjans de juny. Agraeix a na Maria
Antònia casals l’acceptació del càrrec de gestora interina que està compaginant amb la seva
funció de gestora d’afers acadèmics.
El següent bloc d’informacions fa referència a temes relacionat amb la pandèmia. La degana
informa sobre el cribratge massiu a la UAB. Els valors són molt esperançadors a la UAB (0.52%
de positius) i a la facultat (0.31% de positius), per sota de valors estàndards de cribratges
realitzats en altres poblacions.
En termes més d’activitats acadèmiques, explica que s’ha completat el protocol de sortides de
camp per incloure les directrius en de pernoctacions. Des del vicerectorat d’organització,
l’administració de centre, la facultat i el departament de geologia, s’ha organitzat un cribratge
(test antígens) per les persones que realitzen aquestes sortides. El cost d’aquests tests serà
assumit per la UAB. Des del deganat s’ha dotat al departament de 1000 mascaretes FP2.
La degana ara passa a informar sobre les enquestes a l’ alumnat. Des del 15 de maig i fins el 18
de juny estarà obert el termini per respondre a les enquestes de valoració de les assignatures i
del professorat. Anima a tot el PDI a emprar les classes per promoure o permetre la resposta a
les enquestes, i s’enviarà aviat un missatge a la comunitat en aquest sentit. Comenta la
campanya de promoció de promoció a les xarxes amb el sorteig d’una persona premiada per
cada titulació amb un kit de merchandising de la facultat i que ja s’ha realitzat al primer
semestre. Sembla que està donant fruits, especialment en les enquestes del professorat. Les
dades de participació al primer semestre han estat les següents
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En el següent punt del seu informe la degana comenta el procés d’avaluació del PDI per trams
docents per part del deganat. S’han rebut 32 peticions de les qual s’ha qualificat 18 amb una A
(mol favorable), 14 amb una B (favorable), 2 amb una C (correcte) i 2 amb una D (desfavorable).
La decisió s’ha pres principalment a partir de:
o
o

o

la valoració dels estudiants en les enquestes de professorat,
l’opinió de la coordinació de la titulació en la implicació del/de la docent en la
millora de la qualitat, l’aportació al bon funcionament de la titulació i l’adaptació a
casos excepcionals com ha estat la pandèmia el curs 19/20
la participació en algun càrrec de gestió.

Segueix l’informe amb les activitats de promoció. Aquestes activitats de promoció s’han passat
o s’han reemplaçat per activitats en línia. Agraeix al vicedegà d’alumnat i promoció així com als
estudiants en pràctiques de dinamització la tasca realitzada en les diverses activitats de
promoció de graus:
 Jornada de portes obertes (12 de febrer), amb 2839 inscrits i 1193 assistents.
 Saló de l’ensenyament (19 i 20 de maig), amb un total 900 inscrits i 345 assistents. La
Facultat de Ciències va ser la segona Facultat amb més inscrits i assistents reals, només
per sota de la Facultat de Medicina.
 Dia de les famílies (7 de maig), amb uns 40 assistents.
El número de participants en global és una mica més baix que en edicions anteriors presencials.
En el cas dels màsters, agraeix també la implicació del vicedegà d’economia i postgrau. Es va dur
a terme la Fira virtual de màster amb més inscripcions (6390) respecte a Saló futura 2019 (2800).
Al final els assistents/connexions finals són 2635. La valoració és molt positiva per part de les
coordinacions i vicedegans participants. Remarca que el format virtual permet arribar arreu
(48% espanya, 43% llatina americà), duplicar els inscrits i obtenir dades de contacte. És possible
que es mantingui en el futur el format virtual.
La degana explica que l’acte de graduació del curs 19/20, que es va anul·lar per les condicions
sanitàries imposades per la pandèmia es realitzarà en format semipresencial el proper 11 de
juny. Només està prevista l’assistència dels graduats i graduades, els representants del Deganat
i els seus convidats, i es retransmetrà en streaming.
El següent tema a tractar per la degana en el seu informe és l’estructura de càrrecs de la
facultat.

Recorda que s’ha adaptat l’estructura a la nova normativa de càrrecs, on a més de marcar les
forquilles de complements econòmics, reducció docent i punts, s’han definit les figures de gestió
i nivell de coordinació tant de grau com de màster. En aplicació a la normativa, s’ha definit una
estructura de càrrecs fixa, però que cada any natural, en funció dels recursos de diners, crèdits

ECTS i punts de gestió, s’ajustarà amb variacions mínimes i/o es treballarà amb els departaments
per completar les figures de gestió necessàries.
Tot seguit la degana passa a informar sobre les obres del PIU i el acords d’espais a la facultat.
Recorda que l’any 2020, el PIU es va dedicar quasi exclusivament a



la transformació de la sala d’estudi en aula per màsters i
a l’ascensor exterior, amb l’objectiu d’eliminar barreres arquitectòniques en 4 punts de
l’edifici i que ha de connectar el carrer de l’Eix Central amb la planta -1 (a l’alçada de la
biblioteca) i 0 (al costat Gestió Acadèmica de Ciències).

Amb el pressupost de la Facultat també es van electrificar dues aules, C5/247 i C3/028, per tal
de reduir la pressió sobre la reserva d’aules d’informàtica però també per passar a un model
docent més teòric/pràctic.
Per l’any 2021, s’ha dut a terme una negociació, conjuntament amb el Deganat de Biociències i
l’administradora de Centre, amb el Vicerector d’Economia i la Vicerectora de Campus,
Sostenibilitat i Territori i responsable del PIU que ha portat a una programació d’inversions en
infraestructures a dos anys vista per a l’edifici C. Les peticions/necessitats /acords que s’han
posat sobre la taula són:
o

o
o
o
o

Acord del 2012 pel qual el CREAF es comprometia a realitzar les obres d’una
nova sala de grau a canvi de quedar-se en exclusivitat l’actual sala polivalent i
l’actual sala Josep Egozcue.
El Servei d’Estadística passa a ocupar espais de la facultat que no s’utilitzaven.
Petició del Vicerector d’economia de cedir la planta 1 del CM7 pertanyent a la
facultat de ciències.
Petició per part dels dos deganats de complir amb el compromís de dotar de
recursos a les noves titulacions conjuntes amb UAM i UC3M.
Necessitat urgent d’incrementar les aules docents a planta baixa per la
impossibilitat de construir aules en plantes superiors per qüestions de seguretat
i evacuació.

Arran de les negociacions s’han arribat als següents acords. La previsió d’obres pel 2021 a càrrec
del PIU de Ciències i Biociències és d’uns 150000 euros i inclou entre d’altres:
o Transformació de dos laboratoris docents de l’ala C2 de Biociències en una
aula electrificada i totalment equipada
o Instal·lació de portes automàtiques a la torre C7, accés nord.
o Renovació del vestíbul de la torre C7.
o Tancament provisional de la planta superior del restaurant.
o Aportació d’aire condicionat a C1/-186, sala interior de l’Slipi (al 50%).
o Ampliació del rack comunicacions a la torre C1 parell.
o Redacció d’un projecte de nous usos de la planta-1, torre C0, on abans es
trobava el selfservice.
Per al 2022, s’ha acordat la realització del projecte de la planta -1 de la llista anterior, la creació
de dues aules de capacitat per unes 80 persones amb accés des de la planta 0, davant Gestió
Acadèmica de Ciències.

Pel que fa a l’inici del proper curs acadèmic 2021/22, la degana explica que encara no hi ha
indicacions però que es parla de la possibilitat de recuperar el 100% de presencialitat però amb
distància. De moment la instrucció vigent és la del model mixt com al curs 20/21 però amb
esperances de passar al 100% a l’octubre segons vagi el ritme de vacunacions.
Per acabar el seu informe, la degana recorda que aviat s’obriran les guies docents per al proper
curs. Des de l’equip de govern es demana al professorat que sigui molt curós amb el tema de
l’idioma alhora de que l’idioma que surti a la guia sigui el que es farà servir en realitat. En cas de
no saber encara el docent, recorda que es pot reobrir la guia i que es podrà posar més d’un
idioma. En aquesta situació els alumnes d’intercanvi no poden exigir un canvi d’idioma.
Torn de paraules:
Arran de les intervencions s’aporten les següents informacions.
Malgrat que alguns graus com Física ja han incorporat les competències generals al grau, seria
de molta utilitat la realització d’un curs de formació que en donés pautes/idees pels graus de la
Facultat de Ciències. Segons la guia d’implementació d’AQU el termini per fer aquesta
implementació és el curs 22/23 i un curs d’aquest tipus està previst per l’any que ve.
En referència al model de càrrecs, en el cas de Física, Angel Lizana té actualment dos càrrecs
com a coordinador adjunt de Física i de la doble titulació però la reducció docent no s’acumula.
Una intervenció posa sobre la taula la poca flexibilitat de la guia docent en el que fa referència
als idiomes, especialment en els dobles graus que atrauen gent de fora que en el primer curs
encara no s’han adaptat. Es recorda que no és obligatori fer les classes en català però que cal
seguir el que diu la guia docent i per això és important posar dos idiomes, si escau, només cal
ser rigorós. En el cas que el professorat no estigui encara assignat s’ha demanat que hi hagi un
termini per fer esmenes.
En una intervenció es fa una crida al professorat a que repassi la bibliografia de les assignatures
en les guies docents apostant pel llibre electrònic. Des de la biblioteca es constata que no
sempre es fa aquesta revisió i que aquesta bibliografia és la que es fa servir de base per la
compra de llibres. Si no es duu a terme, s’acaben comprant llibres que no s’utilitzen.
Un membre de la Junta expressa la seva preocupació per les obres que es duran a la plant -1 de
la torre C1 parell que podrien perjudicar futures accions per eliminar la barrera arquitectònica
que hi ha actualment per accedir a aquell passadís de despatxos del departament de
matemàtiques, i que caldria tenir-ne ja un projecte per posar-lo en la llista d’espera per futures
accions. S’explica que des de l’administració de centre ja s’ha demanat un estudi d’accessibilitat
a la DAL. Les persones responsables del disseny d’aquesta acció van fer una visita personal a la
zona i van constatar que la instal·lació del rack no perjudica futures intervencions per eliminar
barreres i faran un projecte abreujat per aquesta finalitat.
El director del Departament de Matemàtiques felicita a l’equip de Deganat per l’obtenció de la
certificació del SGIG de la facultat, i la coordinadora de Ciències Ambientals s’afegeix a la
felicitació.

3. Aprovació, si escau, de l’adaptació del calendari acadèmic de la Facultat de Ciències per al
curs 2021-2022.
La degana comenta les dates més rellevants a tenir en compte.









L’inici de curs de grau és el 13 de setembre i de màster el 27 de setembre. El segon
semestre comença el 7 de febrer.
La jornada d’acollida de l’alumnat de primer serà el 14 de juliol i com a novetat la jornada
de benvinguda serà el 9 de setembre, abans de l’inici de curs.
Per precaució s’ha demanat a les coordinacions de mantenir dues setmanes sense
docència presencial durant el període de proves parcials. Es podrà programar docència
però en format no presencial, que en la mesura del possible es podrà reconvertir a
presencial.
Es manté la festa de facultat el dia 8 de març, i serà per tant un dia no lectiu.
Les activitats institucionals i de promoció de la ciència es realitzaran en les franges de
13 a 15h: Sant albert el 10 novembre , les xerrades Nobel el 14 desembre, el dia
internacional de la nena i la dona a la ciència el 15 de febrer i el dia de la llum el 13 de
maig.
Com a novetat, s’ha introduït en el calendari una jornada ocupacional comuna a totes
les titulacions el dia 20 d’abril que s’està plantejant en format virtual però també podria
ser mixta.

Torn obert de paraules
Es fan dues puntualitzacions. S’observa que el dia de les jornades ocupacionals s’ha de rectificar
en la llegenda del document, i que els colors triats per algunes dates són difícils de distingir.
S’aprova per assentiment.
4. Aprovació, si escau, de la memòria del Màster Universitari Erasmus Mundus en Fotònica
(EUROPHOTONICS)
El vicedegà d’economia i postgrau explica que aquest màster substitueix l’anterior Erasmus
Mundus. A causa de la situació generada per la pandèmia no va ser fàcil tenir el conveni signat
per totes les universitats implicades.
S’aprova per assentiment.
5. Aprovació, si escau, de la Guia d’Avaluació de la Facultat de Ciències.
La degana explica que es tracta d’un recull d’instruccions que complementen el títol IV de la
Normativa acadèmica de la UAB que fa referencia a l’avaluació, i que ha estat elaborada per fer
difusió indirectament de la normativa acadèmica entre el PDI i donar unes directrius comunes
a punts no resolts o ambigus en la normativa.
El vicedegà d’Afers Acadèmics de grau explica que és un document acordat amb les
coordinacions, basat en la normativa acadèmica de la UAB però que desenvolupa aspectes que
no estan prou especificats i els adapta al centre. Ha estat revisat pel Gabinet Jurídic que ha
especificat que és una guia i ha de tenir el format corresponent. Comenta que moltes facultats
ja la tenen i que la motivació és la de disposar d’un document de referència en cas de conflicte

que concreta punts que la normativa general tracta de manera més genèrica. Posa com a
exemple les circumstàncies sota les quals un alumne pot tenir dret a realitzar una prova
d’avaluació en una data diferent.
Arran de les intervencions, el vicedegà i la degana expliquen que estarà penjada a la web de la
facultat i que es farà arribar l’enllaç, així com també la guia del PDI de la facultat.
S’aprova per assentiment.
6. Aprovació, si escau, de la modificació de la comissió de reverificació del pla d’estudis el grau
en Ciències Ambientals.
La degana explica que el grau en Ciències Ambientals està en procés de revisió. Per aquest motiu,
en Junta Permanent del 13 de març de 2018, es va aprovar la formació d’una comissió de treball,
que havia d’analitzar la titulació, consultant amb totes les àrees de coneixement implicades i fer
una proposta de nou pla d’estudis. Aquesta comissió estava formada per Rogelio Linares,
Cristina palet i Jordi Garcia Orellana. Aquesta és un comissió interna de la facultat que pot fer
consultes, i que després caldrà negociar amb altres centres implicats per acabar de polir la
proposta.
Durant aquest temps el professor Rogelio Linares va emmalaltir i malauradament ens va deixar
aviat farà un any. Tot i que els membres restants de la comissió han continuat treballant per tal
d’accelerar i completar el procés que ha d’incloure la viabilitat del nou pla d’estudis pel que fa
referència al canvi de pla de CCAA però també de la doble titulació CCAA i Geologia així com la
redacció de la memòria, s’ha decidit que és convenient ampliar la comissió afegint a Daniel
Campos Moreno, vicedegà d’Afers Acadèmics de Grau de la Facultat de Ciències; Elena Druguet
Tantiña, coordinadora de facultat per al doble grau en Ciències Ambientals i Geologia i Valentí
Rodellas i Vila, graduat en Ciències Ambientals per la UAB.
S’aprova per assentiment.
7. Informació i ratificació dels acords presos a les darreres sessions de les comissions delegades
de la Facultat.
Els vicedegans Ramon Alibés i Daniel Campos llegeixen els acords presos per les comissions
d’afers Acadèmics de Postgrau i de Grau. Aquests acords han estat tramesos a la Junta
Permanent com a part de la documentació.
Es ratifiquen els acords presos.
8.Torn obert de paraules.
Arran d’una intervenció, la vicedegana d’intercanvis intervé per explicar que, malgrat que en el
document d’acords presos a les comissions delegades apareix com un acord de la comissió
d’intercanvis, l’inici del procés de renovació de convenis Erasmus era un punt a tractar però no
un acord. Aprofita per explicar que en aquest punt es va decidir el protocol que es faria servir
per transmetre la informació a tots els/les coordinadors/es d’intercanvi sobre les mobilitats de
cada conveni en els darrers anys per a que decidissin quins mantenir i quins cancel·lar.

S’aixeca la sessió a les 13:22.
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), a 19 de maig de 2021.

Secretària:
Natàlia Castellana

Vist i plau degana:
Gemma Garcia
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