ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA PERMANENT DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES EN SESSIÓ DEL
DIA 15 DE FEBRER DE 2021
A través de la plataforma Teams, a les 13:05 del dia 15 de febrer de 2021, es reuneix la Junta
Permanent de la Facultat en sessió extraordinària sota la presidència de la Sra. Degana Gemma
Garcia, actuant com a secretària la fedatària 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, Adriana Artola, Xavier Bardina, Anna Barragán, Carles Broto, Alejandra Cabaña, Rafael
Contreras, Rafel Escribano, Luis Escriche, Marc Furio, Mercedes García-Villaescusa, Marta
González, Albert Griera, Jordi Hernando, Ona Illa, Laura Jané, Maria del Mar Jorba, Josep Enric
LLebot, Montserrat López Mesas, Pere Masjuan, Oriol Oms, Cristina Palet, Ma Carmen Pérez ,
Joel Pérez, Wolfgang Pitsch, Mar Puyol, Aleix Quintana, Javier Rodríguez, Albert Ruiz, Xavier
Sagarra, Jordi Sort, Carlos Tabernero, Antoni Teixell, Mario Zarroca.
Excusen la seva presència: Anna Cima, Jordi García-Orellana, Amanda Morales.
Convidats: Àngel Lizana, Antoni Méndez, Laia Saumell.
Ordre del dia
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior de data 9 de desembre de 2020.
2. Informe de la degana.
3. Aprovació, si escau, de la proposta de l’Informe de seguiment del Centre de la Facultat
de Ciències, curs 2019-20.
4. Aprovació, si escau, de la modificació en la composició de la Comissió de Qualitat de la
Facultat de Ciències.
5. Aprovació, si escau, de la modificació de la doble titulació en Estadística i Sociologia.
6. Aprovació, si escau, de la modificació i la memòria del màster en Nanociència i
Nanotecnologia Avançades.
7. Aprovació, si escau, del la memòria del màster en Electroquímica, Ciència i Tecnologia.
8. Aprovació, si escau, de la memòria del nou màster Erasmus Mundus en
Interdisciplinary Mathematics (Intermaths).
9. Informació i ratificació dels acords presos a les darreres sessions de les comissions
delegades de la Facultat.
10. Torn obert de paraules.
1.Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior de data 9 de desembre de 2020.
S’aprova per assentiment.
2. Informe de la degana.
La degana comença agraint la presència als assistents en aquesta Junta Permanent. La degana
expressa que aquesta és l’última junta permanent a la que assisteix en Rafael Contreras com
gestor acadèmic de la Facultat de Ciències abans de jubilar-se. Per aquest motiu s’ha convidat a
la Laia Saumell i l’Antoni Méndez que han compartit experiència amb ell en anteriors equips de
deganat.
La degana vol agrair públicament en nom de la Facultat tots aquests anys de servei,
especialment l’ajuda rebuda en els seus anys al Deganat, tant com a vicedegana d’Afers
Acadèmics com a degana. Demana que consti en acta l’agraïment de tot l’equip de govern, la
bona rebuda i l’ajuda que ens ha donat.

Laia Saumell explica que ha estat un plaer treballar amb ell. Sabien que amb ell la Gestió
Acadèmica funcionava. Remarca que és un col·laborador que et fa la feina fàcil i que la seva
opinió és important. Ha fet una tasca molt important. Considera que serà una pèrdua per la
facultat però se n’alegra per ell a nivell personal. Remarca que també parla en nom del Jaume
Moncasi.
Antoni Méndez remarca que ha estat un gestor crucial a la facultat i que van tenir molta sort de
poder comptar amb ell. Explica que ell era vicedegà quan va arribar i que es van entendre molt
bé. Per ell ha estat un referent i un salvavides (normatives, conflictes amb el alumnes,...).
Expressa el seu agraïment de tots es que han estat al front i li desitja el millor en aquesta nova
etapa.
Anna Barragan se suma a l’agraïment i reconeixement. Diu que una mostra que la facultat ha
estat com casa seva i que s’hi troba a gust és el fet d’haver estat 24 anys al mateix lloc, ja que és
un luxe tenir una persona tant de temps en un càrrec. El considera un gran professional amb
una experiència tècnica molt valuosa i un gran assessor als diferents equips de deganat.
Carles Broto s’afegeix a les felicitacions al Rafel. Com a ex-coordinador li agraeix tot el suport
que va rebre, especialment en el moment de creació de dobles graus.
Rafael Contreras diu que ha estat un plaer treballar amb tots ells i que treballar amb gent que
es pren seriosament la seva feina ho fa tot més fàcil. Explica que la seva experiència a la Facultat
de Ciències ha estat la millor i que durant 24 anys ha estat casa seva.
Recorda que l’any 1987, Antoni Méndez era el vicedegà d’Ordenació Acadèmica i que van haver
de barallar-se amb enginyeries. Repassa els degans amb qui ha col·laborat i remarca que tenir
el suport de l’equip de deganat li ha fet tot més fàcil. Explica que per a ell també ha estat un luxe
romandre 24 anys al mateix lloc de treball, que ha estat una gestió gratificant i que mai va sentir
la necessitat de moure’s.
Agraeix les paraules de tots, es queda amb ganes de fer una trobada presencial quan les
circumstàncies ho permetin.
La degana agraeix a Ma Antònia Casals que hagi acceptat encarregar-se de la Gestió Acadèmica
de manera interina fins que es cobreixi la plaça.
La degana inicia el seu informe parlant de les modificacions en el calendari previst de Juntes
Permanents. El calendari va estar condicionat per les aprovacions de modificacions de màsters
i graus. Repassa les modificacions que s’han produït: es van cancel·lar les sessions previstes del
25/11/20, 13/01/21 i 03/02/21. Es va fer una sessió extraordinària el 09/12/20 per a l’aprovació
de l’Informe Anual de la Comissió de Qualitat, aprovació dels canvis en el SGIQ fruit de l’Informe
de la Comissió de Qualitat i aprovació de membres de tribunals de places. També la sessió d’avui
substituint la prevista pel dia 03/02/21. La previsió final ha quedat :
10/03/2021
19/05/2021
21/07/2021

Informe, aprovació tribunal de places, etc.
Informe, aprovació calendari acadèmic, aprovació pressupostos,
aprovació tribunal de places, etc.
Informe tancament curs, aprovació tribunal de places, etc.

La degana segueix recordant que avui iniciem el segon quadrimestre per l’alumnat de 2n, 3r i
4rt curs i el proper dilluns 22 per l’alumnat de primer. Es mantenen només les pràctiques,
sortides i avaluacions de forma presencial. Per a primer curs, augmentarà la presencialitat

reprenent parcialment la planificació prevista al setembre. Cada coordinació ho adaptarà a la
situació concreta. La idea és tornar a la semipresencialitat de setembre.
La degana explica que ja està a punt la sala de gravació pel professorat (sala d’orles). La propera
setmana s’enviarà la informació d’ús i accés. També s’han posat micròfons i adaptat aules
ordinàries. S’enviarà informació de com usar-la properament.
La degana aprofita per agrair l’esforç immens que està fent tothom: des del PAS, PDI i alumnat,
en aquestes condicions difícils i variants, i té un especial agraïment pels equips de coordinació.
Tot seguit, recorda que estem en ple procés d’acreditació del SGIQ. Ja s’han dut a terme dues
sessions d’entrevistes i en queden dues més aquesta setmana. Expressa que esperem
aconseguir certificar la implantació dels SGIQ, que ens permetrà acreditar el centre i els seves
titulacions.
En el següent punt explica que ha estat aprovada la memòria del Grau en Ciències, Tecnologia
i Humanitats el dia 7 octubre. Encara no hi ha l’aprovació definitiva d AQU, però la vicerectora
s’ha compromès a obtenir el vistiplau per al curs 20/21.
La següent informació fa referència a la convocatòria dels cursos a mida, 20/21. En aquesta
segona convocatòria s’ofereix el curs: FORMACIÓ EN METODOLOGIES PEDAGÒGIQUES
EMERGENTS: CLASSE INVERTIDA I APRENENTAGE SERVEI. Es durà a terme cap al maig/juny.
La degana recorda que hi ha eleccions al claustre del a universitat i que cal comprovar el cens.
https://seuelectronica.uab.cat/eleccions-al-claustre-2021
Candidatures de 12 al 25 de febrer
Eleccions . De les 9 h del 17-03-2021 a les 13 h del 18-03-2021. Les places són:
Facultat de Ciències

Sector A 9

Sector B 2

Sector C 6

A continuació, repassa les dades referents del Projecte Sensei de mentoratge entre iguals. S’han
consolidat 8 senseis de 38 inscrits per 32 seitons. S’espera donar-li continuïtat el curs que ve.

Grau en Ciències Ambientals
Grau en Estadística Aplicada
Grau en Física
Grau en Física i Matemàtiques
Grau en Física i Química
Grau en Geologia
Grau en Geologia i Ciències Ambientals
Grau en Matemàtiques
Grau en Nanociència i Nanotecnologia
Grau en Química

Inscrip
Senseis
6

Senseis Seito
--

1
1
1
11
2
10
2
1
1
1
1
1
4
2
11
5
1
3
6
1
6
38
8
32
El següent punt de l’informe fa referència a les enquestes d’avaluació de l’activitat docent i
assignatures que estan obertes fins el dia 19/02. S’ha fet promoció per xarxes socials i CV de la
facultat.

Pel que fa a les Jornades de Portes Obertes, explica que han estat online i s’han desenvolupat
amb total normalitat. Altre cop, agraeix la feina de les coordinacions que és vital en aquestes
jornades de promoció. Han estat un èxit, i en aquest cas ha vingut qui estava interessat.
FACULTAT DE CIENCIES
20/21
XERRADA
INSCRITS
CCAA, CCAA+Geo
82
Química, F+Q
106
Física, F+M, F+Q
144
MATCAD
60
Nanociència i
116
Nanotecnologia
Ciències
111
Geologia, CCAA+Geo
27
Estadística Aplicada, EA+Soc
28
Matemàtiques, F+M
206
TOTAL INSCRIPCIONS 8-2-21

20/21
INSCRITS
103 (71)
231
86 (150)
122 (88)

20/21
INSCRITS

total
INSCRITS
185
337
317
182

19/20
INSCRITS
368
673
735
194

204 (114)

320

307

120 (33)
40 (20)
52 (32)
183 (113)

67
70
389

199
156
577
3209 (2462
reals)

87

1867

Tot seguit, la degana fa una repassada a les activitats programades per 11F i el 8Març, i anima
a tothom a participar-hi.
o
o

Activitat amb la BCT i Biociències: #investigadoresciteninvestigadores a
Twitter. És literatura recomanada feta per dones.
Activitat amb l’Observatori i Biociències biblioteca. Campanya a Instagram
#fatempsquehiSTEM (vídeos explicant perquè és important commemorar el
11F). Us animem a participar.

Després, explica que la Conferència central 50è aniversari del passat 18 de març de 2020 havia
de ser l’acte central de l’aniversari amb la conferència “Ciència i Democràcia”, de l’Agustí NietoGalán en un sentit molt ampli. Es preveu reprendre la programació al març o abril, en funció de
l’agenda del rector.
També que, donada la baixa presencialitat a la facultat, s’està passant a format virtual la
exposició de material antic inicialment prevista a l’expositor de la biblioteca i que encara s’està
recopilant informació. Aprofita per recordar que s’està recollint materials per la exposició a
l’aparador de biblioteca (equips de pràctiques antics, orles on surtin professorat actuals quan
era estudiant, fitxes d’estudiants, libres? Apunts ? imatge, vídeos?). També s’està recollint
l’històric, i es pot contactar amb el comitè format per Cardellach, Cufí, Ortuño, Méndez que
recullen anècdotes, vivències i fets històrics. L’acte amb primeres promocions s’ajorna fins que
les condicions siguin propícies.
Torn de paraules:
Antoni Teixell, com a ex-vicedegà certifica que es trobarà molt a faltar al Rafael a la facultat. Pel
que fa als nous graus a la facultat pel curs vinent demana com s’articula l’adjudicació de docència
als departaments. La degana explica que els vicerectors ja ho tenen present. Un dels nous graus
ja ha començat a les universitat de Madrid i, per tant, ja surt al TPD. L’altre no, però la vicerectora
és conscient de les assignatures i els recursos.

Carles Broto demana quines són les instruccions des de la facultat sobre les classes presencials
al 50% de primer, per gestionar el professorat que són col·lectiu de risc i/o alumnat confinats.
La degana explica que la instrucció amb la que es va iniciar el curs al setembre és la que s’aplica,
que dóna llibertat d’organització al professorat. El vicedegà Daniel Campos aclareix que al
desembre les coordinacions ja van preparar un pla de semipresencialitat. Tot i que hi ha una
limitació d’aules gran, alguns dies es realitzen a l’aula.
Cristina Palet diu que a CCAA tenen tres dies previstos per a classe de teoria i caldrà saber si cal
partir-los, però si van junts millor. També demana per la sala de gravació: quina és la filosofia
d’ús? Què s’hi pot gravar. També demana per les dades del programa Sensei de CCAA i si encara
es poden apuntar al segon semestre. La degana respon que la sala és per fer gravacions
d’activitats docents, té un fons croma. També es podrien gravar altres activitats. Si hi ha molta
demanda és prioritzarà la docència. Remarca que no permet fer streaming. Respecte al
programa Sensei, explica que els senseis segueixen un programa de formació. Cristina Palet fa
la proposta que no sigui anual, sinó que es pugui fer semestralment.
3. Aprovació, si escau, de la proposta de l’Informe de seguiment del Centre de la Facultat de
Ciències, curs 2019-20.
La degana explica que aquest informe del curs 2019/2020 és un informe global de facultat i en
particular de les titulacions que presenten modificacions o que han de fer l’informe cada dos
anys. Les millores proposades han passat a formar part del pla de millores del SGIQ. A partir de
l’aprovació del ISC, la Comissió de Qualitat farà el seu informe anual, que serà elevat per a la
seva aprovació a la JP en la sessió de maig o de juliol. Aquest curs s’ha retardat per culpa de
l’obtenció d’indicadors.
Torn obert de paraules
Cristina Palet informa de correccions i esmena de dades que caldria fer a la pàgina 48 i demana
com és que no hi ha dades d’una enquesta en el curs 18/19. Mar Jorba intervé per explicar que
en el cas que una enquesta no arribi al mínim de participants, el resultat no es publica.
Crsitina Palet es refereix a la pàgina 109 on es parla d’evidències del segon semestre del curs
passat i demana que s’afegeixi una frase dient que s’han fet reunions amb els alumnes, per
exemple.
S’aprova per assentiment esmenant les dades i afegint una frase com indica Cristina Palet.

4. Aprovació, si escau, de la modificació en la composició de la Comissió de Qualitat de

la Facultat de Ciències.
La degana explica que el passat 5 de febrer, en reunió no presencial, els membres de la comissió
aproven elevar a la Junta Permanent per a la seva aprovació les modificacions en l’article 1, així
com la composició i una modificació mínima a l’article 2. Es van adonar que no havien definit la
persona que actuaria com secretari/a de la comissió i van decidir canviar el número de
representants d’alumnat de postgrau fins a 2 en global. Així es fa una proposta més genèrica.
També es canvia memòria per informe perquè en els informes del SGIQ s’ha definit com informe
i el comitè CAE diu que cal unificar nomenclatura. En resum, la proposta és:

Es modifica l’article 1, composició de la comissió:
Article 1. Composició. La Comissió de Qualitat de la Facultat de Ciències ha d’estar formada
pels membres següents:
a) Persona responsable de la qualitat de la facultat, que la presideix
b) El/la vicedegà/ana responsable d'afers acadèmics de grau
c) El/la vcedegà/ana responsable d'afers acadèmics de postgrau
d) 1 representant del personal docent de grau de la facultat
e) 1 representant del personal docent de postgrau de la facultat
f) Fins a 2 representants de l’alumnat de grau o màster
g) L’administrador/a del centre
h) El/la gestor/a de qualitat del centre, que exerceix de secretari/a
i) El/la gestor/a acadèmic de centre
Es modifica l’article 2, competències per tal d’adaptar-ho a la nomenclatura SGIQ:
Article 2. Competències. Seran funcions de la Comissió de Qualitat:
a) Vetllar pel seguiment de la política y objectius de qualitat
b) Vetllar per la correcta difusió i implantació del SGIQ
c) Proposar millores i canvis en el SGIQ
d) Revisar els indicadors de qualitat i procediments de seguiment dels mateixos.
e) Vetllar per l'assegurament de la millora docent de la facultat resultant del procés de
seguiment de centre.
f) Realitzar un Informe anual analitzant els informes de seguiment de centre, valorant la
correcta implementació i proposant accions correctores, si escau.
g) Elevar el corresponent Informe a la Junta Permanent de Facultat per a la seva aprovació.
L’equip de deganat serà el responsable d’implementar els corresponents acords presos en
Junta Permanent.

S’aprova per assentiment.
5. Aprovació, si escau, de la modificació de la doble titulació en Estadística i Sociologia.
Mar Jorba intervé per explicar que el Grau de Sociologia ha fet canvis en una assignatura que
afecta el doble grau i que, tot i que Sociologia és el grau mare, cal aprovar.
S’aprova per assentiment.
6. Aprovació, si escau, de la modificació i la memòria del màster en Nanociència i
Nanotecnologia Avançades.
El vicedegà Ramon Alibés explica les modificacions presentades.
S’aprova per assentiment.
7. Aprovació, si escau, de la memòria del màster en Electroquímica, Ciència i Tecnologia.
El vicedegà Ramon Alibés explica que la Universitat de València s’ha donat de baixa d’aquest
màster i que per això ha calgut fer un nou conveni en un procés d’extinció i reverificació.
S’aprova per assentiment.

8. Aprovació, si escau, de la memòria del nou màster Erasmus Mundus en Interdisciplinary
Mathematics (Intermaths).
El vicedegà Ramon Alibés explica que aquest nou Erasmus Mundus pren el relleu de l’anterior
Mathematical Modelling del 2008 al 2019. Hi participen vàries universitats i el segon any és
cursarà a la UAB. Remarca que no representa un augment de càrrega docent.
S’aprova per assentiment.
9. 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. La degana llegeix els acords presos per la Comissió de
Qualitat. Aquests acords han estat tramesos a la Junta Permanent com a part de la
documentació.
Es ratifiquen els acords presos.
10.Torn obert de paraules.
Jordi Hernando transmet a la Junta Permanent una queixa rebuda per part del col·lectiu
d’estudiants/es. En el grau de Química hi ha horari de matí i horari de tarda. Com que l’ordre de
matrícula es decideix per sorteig de lletra, hi ha alumnes que no poden triar l’horari i que han
de demanar un canvis si per raons de feina o altres incompatibilitats no poden assistir-hi. Aquest
canvi de matrícula té un cost econòmic. Demana si hi ha manera d’evitar-ho.
Rafael Contreras explica que aquesta taxa que se’ls cobra (27,27 euros) està establerta pel
decret de taxes de la Generalitat i s’aplica per igual a totes les universitats. Explica, però, que hi
ha la via de demanar una autorització a la vicerectora responsable. La degana diu que faran una
petició en aquesta direcció.
S’aixeca la sessió a les 14:18.
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), a 15 de febrer de 2021

Natàlia Castellana Vila
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