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ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT   
CELEBRADA EL DIA 28 DE JUNY DE 2016 

 
 
Hi assisteixen: 
 
Degana: Castell, Núria   Comença la reunió a les 11:10 hores1, a la Sala 
Abad, Mª Teresa de Juntes, amb el següent Ordre del Dia:  
Alcalà, Carme 
Alquézar, René (Cap d’estudis)  
Arancón, Mari Cruz  1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior. 
Benabarre, David  2. Afers de tràmit.   
Cabellos, Albert  3. Informe de l’Equip. 
Climent, Joan    4. Aprovació, si escau, de la proposta de    
Diéguez, José Manuel       coordinadors realitzada per la degana. 
Fernández, Agustín   5. Aprovació, si escau, del calendari acadèmic 
Gavaldà, Ricard       2016-17 per al Màster en Formació de  
Gibert, Karina        Professorat de Secundària. 
Martín, Enric X.   6. Creació de la Comissió Acadèmica del Màster 
Maureso, Montserrat       en Formació de Professorat de Secundària 
Mayol, Enric        (CAMSEC), amb aprovació, si escau, de la  
Montero, Lídia       normativa i amb nomenament de les persones 
Motger, Quim        que la composen.  
Murillo, Carme    7. Aprovació, si escau, de modificacions de 
Oliveras, Albert       màsters d’acord amb les previsions comentades  
Rius, Roser        en la Junta de Facultat. 
Sabaté, Ferran    8. Posicionament de la Comissió Permanent sobre 
Serna, Maria        l’avaluació de les persones vinculades a la FIB 
Sesé, Gemma (Cap d’estudis FI)     candidates a una càtedra. 
Urpí, Toni    9. Torn obert de paraules. 
Secretari: Ramon Nonell   
       
 
  
S’excusen: Alejandro Adán, Carlos Andújar, Jordi Boronat, Xavier Burgués, Ramon 
Canal, Jordi Domingo, Pau Fonseca, Daniel Larrosa i Rosa Mª Martín. 
Persones convidades: Maribel Gutiérrez.  
Assistent no membre: Merche Bombín. 
No s’excusa ni assisteix: Marina Sauca. 
  

                                                 
1 La reunió estava convocada a les 10 hores però per raons d’urgència es va avisar d’endarreriment fins a 
les 11 hores (mail annex 0). 
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1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior. 
 
S’aprova per consens l’acta del dia 6 d’abril de 2016 després d’un canvi tècnic. 
 
 
2. Afers de tràmit. 
 
La degana informa que hi ha un canvi de representant d’especialitats al MIRI: Jordi 
Petit substitueix Albert Atserias. 
 
La degana comenta que el calendari acadèmic FIB 2016/17 requereix un canvi de data 
per tal que quedi coherent amb el calendari de la UPC (canvi tècnic de data en època de 
matrícula).  
 
La Comissió Permanent naturalment hi assenteix per consens. 
 
 
3. Informe de l’Equip. 
 
La degana fa un record de Manuel Martí i Recober, que morí el dia 5 de maig; comenta 
un possible acte d’homenatge. 
 
La degana, de l’Informe de l’Equip (annex 1), en destaca: 

- Reunió àmbit TIC amb el rectorat avui mateix; Agustín Fernández en comenta 
detalls; Toni Urpí igualment també en fa comentaris; i finalment també Ricard 
Gavaldà; la degana opina que possiblement al setembre arribi una proposta. 

- Enviament definitiu de l’encàrrec docent. 
- Projecte CARNET. 
- Jornada d’igualtat i inclusió. 
- Rànkings everis.  
- Reunió de centres a Terrassa. 
- Doctorat Honoris Causa per a Mateo Valero a la Universitat de Granada. 
- Exposició “Computación Gran Reserva”. 
- Festibity. 
- Campanya de reclamació dels col·legis professionals. 
- Reunió de la Permanent de la CODDII. 
- Grau en Bioinformàtica. 
- Robatoris al B6. 
- Reunions CAGEI (aprovació i tractament de diversos canvis i aspectes: 

requisits, noves assignatures optatives ...; tot detallat a l’Informe).  
- Actuació de la comissió disciplinar. 
- Mentories; hi ha 30 estudiants disposats a fer mentoria. 
- 16 estudiants del GEI s’han acollit a una via especial per a l’acreditació de la 

tercera llengua.  
- Empreses interessades en el MEI dual. 
- Reunions de les comissions acadèmiques dels màsters. 
- Noves beques per a cursar màsters. 
- Traspàs a la FIB del Màster de Formació del Professorat de Secundària.  
- Convocatòria Erasmus+ 2016/17.   
- Nou escenari en beques de mobilitat 2016/17. 
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- Xifres OUT/IN. 
- Associacions. 
- Diversos premis a estudiants. 
- Diversos aspectes d’empreses i emprenedoria. 
- Visita CAE; la degana comenta que encara no han arribat els informes; la 

degana agraeix la participació de totes les persones implicades.  
- Portes obertes. 
- Pla d’actuació de Gerència.   
- Nous recursos a l’InLab. 
- Properes activitats: jornades TIC, vermut d’estiu (18/07). 
- Calendari previst de reunions: CAGEI 4/07, Curriculars 5 i 14/07, CP 28/09 i JF 

09/11. 
 
S’obre un torn de paraules. 
 
Hi intervé Ricard Gavaldà (beques màsters). 
 
 
4. Aprovació, si escau, de la proposta de coordinadors realitzada per la degana. 
 
La degana agraeix la feina de les persones que han deixat la coordinació.  
 
La degana comenta els canvis i proposa noves persones com a coordinadores.  
 
El secretari explica el procediment (d’acord amb papereta en annex 2, en la qual 
s’expliciten les persones proposades). 
 
Votació en urna. Resultat2:  
 
 
Paperetes emeses:  24 
Paperetes nul·les:    0 
Paperetes vàlides:  24 
 
Escrutini: 
 
Aprenentatge autònom 
JOAN ARANDA 
Sí:    22 vots 
No:     0 vots 
En blanc:     2 vots 
 
Emprenedoria i innovació 
JOAN CARLES GIL 
Sí:    22 vots 
No:     0 vots 
En blanc:    2 vots 
 

                                                 
2 Resultat penjat al Racó el mateix dia de la reunió. 
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Raonament 
KARINA GIBERT 
Sí:   21 vots 
No:      1 vot 
En blanc:     2 vots 
 
Sostenibilitat i compromís social 
JOSE CABRÉ 
Sí:   22 vots 
No:      0 vots 
En blanc:     2 vots 
JOAN CLIMENT 
Sí:   22 vots 
No:      0 vots 
En blanc:     2 vots 
 
Ús solvent dels recursos d’informació 
JOSEP FERNÁNDEZ 
Sí:   22 vots 
No:     0 vots 
En blanc:     2 vots 
 
Per tant, han estat acceptades totes les persones proposades. 
 
 
5. Aprovació, si escau, del calendari acadèmic 2016-17 per al Màster en Formació 
de Professorat de Secundària. 
 
La degana comenta el document annex 3. 
 
S’aprova per consens.  
 
 
6. Creació de la Comissió Acadèmica del Màster en Formació de Professorat de 
Secundària (CAMSEC), amb aprovació, si escau, de la normativa i amb 
nomenament de les persones que la composen. 
 
La degana explica la creació de la Comissió Acadèmica del Màster en Formació de 
Professorat de Secundària (CAMSEC). 
 
La degana n’explica la normativa. 
 
La Comissió Permanent l’aprova per consens. 
 
La degana informa de les persones que la composen. 
 
El secretari explica que s’adjunten normativa i composició CAMSEC en annex 4. 
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7. Aprovació, si escau, de modificacions de màsters d’acord amb les previsions 
comentades en Junta de Facultat. 
 
La degana explica la situació (especialment fa explícit com es va tractar el tema a la 
reunió de la Junta de Facultat del 27/04/16). 
 
La degana comenta les reunions de les tres comissions acadèmiques dels màsters. 
 
La degana resumeix el document annex 5. 
 
La degana comenta com continuarà el procés. 
 
La degana explica el calendari del Màster en Enginyeria Informàtica dual (comença el 
2016/17 malgrat que formalment s’aprovarà amb certa posterioritat). 
 
El secretari remarca que el que es posa ara a la consideració de la Comissió Permanent 
són les tres taules del document annex 5. 
 
S’aproven per consens.  
 
Karina Gibert  proposa un nou canvi de nom d’assignatura; la degana en pren nota. 
 
 
8. Posicionament de la Comissió Permanent sobre l’avaluació de les persones 
vinculades a la FIB candidates a una càtedra. 
 
La degana explica la situació. 
 
El secretari explica el procediment (d’acord amb papereta en annex 2, en la qual 
s’expliciten les persones implicades). 
 
Es reparteix l’annex 6, document confidencial que després es demana de retornar; la 
degana explica que aquest document l’ha generat la Comissió d’Avaluació Acadèmica. 
 
Votació en urna. Resultat3: 
 
Paperetes emeses:  24 
Paperetes nul·les:    0 
Paperetes vàlides:  24 
 
Escrutini: 
  
ANGULO BAHON, CECILIO 
Favorable:  19 vots 
No favorable:    0 vots 
En blanc:     5 vots 
 
                                                 
3  Resultat penjat al Racó el mateix dia de la reunió. 
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CASTRO PÉREZ,  JORDI 
Favorable:  21 vots 
No favorable:    1 vot 
En blanc:     2 vots 
 
COBO VALERI, ERIK 
Favorable:  20 vots 
No favorable:    0 vots 
En blanc:     4 vots 
 
DELICADO USEROS, PEDRO FRANCISCO  
Favorable:  18 vots 
No favorable:    1 vot 
En blanc:     5 vots 
 
FRANCH GUTIERREZ, JAVIER 
Favorable:  21 vots 
No favorable:    0 vots 
En blanc:     3 vots 
 
VELASCO ESTEBAN, LUIS DOMINGO 
Favorable:  20 vots 
No favorable:    0 vots 
En blanc:    4 vots 
 
VELLIDO ALCACENA, ALFREDO  
Favorable:  21 vots 
No favorable:    0 vots 
En blanc:     3 vots 
 
El secretari diu que d’acord amb aquest resultat, normativament s’ompliran i enviaran 
els informes corresponents a rectorat. 
 
 
9. Torn obert de paraules. 
 
No n’hi ha. 
 
S’aixeca la sessió a les 12:35 hores. 
  
 
Annexos: 

 
0. Mail notificant canvi horari de la reunió. 
1. Informe Equip. 
2. Papereta coordinacions i papereta càtedres. 
3. Calendari Acadèmic Màster universitari en Formació del Professorat 

d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i 
Ensenyament d’Idiomes. 

4. Normativa i composició CAMSEC.   
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5. Canvis en màsters. 
6. Informe per a l’avaluació del professorat en el programa de promoció de 

PDI amb vinculació permanent a temps complet (càtedres).  


