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ACTA  DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT CELEBRA DA EL 
DIA 08 DE FEBRER DE 2007 
 
Hi  assisteixen: 
 
Degana: Sancho, Maria R.  Comença la reunió a les 11:22 hores, a la Sala 
Aluja, Tomàs  de Juntes de l’edifici B6, amb el següent Ordre del 
Ametller, Lluís  Dia: 
Anglès, Rosa 
Arcos, Sergio 
Bellido, Jordi 1.  Aprovació, si escau, de l’acta anterior. 
Buigues, Marc 2.  Afers de tràmit.  
Cañabate, Antonio 3.  Informe de l’Equip.  
Cases, Rafel 4.  Aprovació, si escau, de Calendari eleccions   
Castell, Núria      Degà/Degana. 
Cobo, Erik 5.  Aprovació, si escau, de convocatòria de   
Diéguez, José Manuel       Junta de Facultat. 
Fernández, Josep  6. Elaboració i aprovació, si escau, de candidatura 
Garcia, Jordi      Estudiants a la Comissió d’Avaluació 
Gavaldà, Ricard       Acadèmica. 
Herrada, Enrique    7. Informe acadèmic del Quadrimestre de tardor. 
Huerta Víctor  8. Aprovació, si escau, de proposta de  
Larriba, Josep Lluís      col·laboració per a la gestió integrada dels  
Murillo, Carme        Màsters de l’àmbit de les TI. 
Natera, Inés     9. Torn obert de paraules. 
Navas, Álvaro 
Olmeda, Jorge 
Orejas, Fernando 
Pérez, Marta 
Sánchez, Fermín 
Sesé, Gemma 
Tubella, Jordi 
Vinacua, Àlvar 
Secretari: Nonell, Ramon 
 
S’excusa: Agustín Fernández. 
 
Convidada: Montserrat Bernat. 
 
La Degana explica que avui mateix hi ha Consell de Departament d’Arquitectura de 
Computadors; pensa que seria bo de trobar un mecanisme per tal d’evitar aquestes 
coincidències; agraeix l’assistència dels membres d’Arquitectura de Computadors a la  
Comissió Permanent. 
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1.- Aprovació, si escau, de l’acta anterior. 
 
S’aprova l’acta per consens.  
 
2.- Afers de tràmit. 
 
El Secretari de la FIB llegeix el següent apartat del Reglament: 
 
També serà membre de la Comissió Permanent:  

El tècnic o la tècnica de gestió acadèmica, que, d’acord amb les seves competències 
d’assessorament, assistirà a les reunions de la Comissió Permanent amb veu però sense 
vot, llevat d’acord explícit en contra per part dels membres de la Comissió. 

Cap membre de la Comissió Permanent no hi té res a dir. 
 
S’incorpora per tant a la Comissió Permanent Rosa Anglès, Tècnica en Gestió 
Acadèmica. 
 
La Degana presenta  Rosa Anglès a la totalitat dels membres de la Comissió 
Permanent. 
 
La Degana proposa un canvi en l’ordre del dia. 
 
La Comissió Permanent hi assenteix. 
 
Els afers de tràmits, per tant, seguiran més endavant. 
 
4.- Aprovació, si escau, de Calendari eleccions Degà/Degana. 
 
Es reparteix la proposta de Calendari Eleccions a Degà/Degana 2007 (annex 1). 
 
Rafael Cases comenta la problemàtica del cens. 
 
Rafael Cases proposa que el Secretari en sigui la màxima autoritat. 
 
La Degana diu que la preocupació pel tema és compartit. 
 
El Secretari vol que consti que s’ha manifestat repetidament contra el procediment 
actual. 
 
El Secretari demana comprensió. 
 
Josep Lluís Larriba comenta que potser tots els departaments podrien signar un text de 
suport al canvi del procediment actual. 
 
S’aprova per consens el Calendari Eleccions Degà/Degana 2007. 
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5.- Aprovació, si escau, de convocatòria de Junta de Facultat. 
 
Es repeteix el document annex 2. 
 
S’aprova per consens.  
 
6.- Elaboració i aprovació, si escau, de candidatura Estudiants a la Comissió 
d’Avaluació Acadèmica. 
 
El Secretari explica el procediment segons annex 3 (papereta) i annex 3b (candidatura). 
 
Es procedeix a votar. 
Escrutini:   Vots emesos: 27  vots 
                                    Suport a la candidatura presentada:   Sí:  25 vots      No:1 vot   
                                    Blancs: 1 vot 
 
Queda per tant escollida la candidatura presentada pels estudiants i formada per: 
 
- Sergio Arcos Sebastián 
- Marc Buigues Pont 
 
Ara segueix el punt d’Afers de tràmit.  
 
El Secretari informa de: 
 

• Concursos de places amb tribunals acordats entre la Direcció de la Facultat i els 
Departaments implicats des de l’última Comissió Permanent segons annex 4. 

• Altes i baixes a l’aplicatiu PRISMA des de l’última Comissió Permanent segons 
annex 5. 

 
Jordi Tubella explica els documents: 
 
Mètode d’Avaluació d’Àlgebra i de P1 (annex 6) 
Proposta de Mètode d’Avaluació d’IC (annex 7) 
 
Comenta el document annex 6. 
 
Explica que els dos mètodes han estat aprovats per la Comissió Docent. 
 
S’aproven per consens les ratificacions. 
 
Es presenta l’altra proposta, que no ha passat per la Comissió Docent perquè ha arribat 
posteriorment, i segons annex 7. 
 
Es genera un cert debat respecte de passar abans o no per la Comissió Docent. 
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La Comissió Permanent fa confiança al Cap d’Estudis FS per tal que faci el més 
convenient tot entenent que posteriorment se seguirà el procediment adequat. 
 
Es reparteix el Calendari Lectiu 2006/07 (annex 8). 
 
José M. Diéguez comenta els canvis incorporats. 
 
Jordi Tubella proposa que el dia  permutat no sigui el 12 d’abril . 
 
Es genera un cert debat. 
 
Rafael Cases manifesta la seva queixa pel trasllat per part de l’Ajuntament de la 
festivitat del 28 de maig al 4 de juny i demana que d’alguna manera s’elevi la queixa. 
 
S’aprova per consens que degut al trasllat de la festivitat del 28 de maig al 4 de juny, el 
dia 30 de maig no sigui dia de permuta lectiva; que es fa confiança a l’Equip per tal que 
es canviï el dia de permuta lectiva 12 d’abril per un altre de més adequat; que es fa 
confiança a l’Equip per si cal alguna permuta lectiva si finalment la UPC declara festiu 
el 23 d’abril. * 
 
La Degana comenta el document Tancament Provisional Exercici Econòmic 2006 
(annex 9).  
 
Explica la situació dels exercicis econòmics.  
 
Explica l’estat del Tancament 2006 informativament.  
 
3.-Informe de l’Equip. 
 
La Degana diu que no es tractaran aspectes docents perquè ja es farà al punt 7. 
 
Núria Castell informa de:  
 

• Xifres d’estudiants IN/OUT de tot el curs. 
• Mobilitat de professors. 
• Canvis en el programa Sòcrates i nous sistemes de finançament. 
• Propera convocatòria curs 2007/2008. 
• Alguns detalls de la política UPC. 
• Visites Xina i Thailàndia. 
• Convenis de DT a nivell de Màster “ongoing”. 
• EuroTICs – Informatics Europe (es genera un cert debat). 
• Congrés Montpeller. 
• GeorgiaTech. 
 
 
 

      *Nota: El Calendari definitiu es va enviar a tot el PDI el dia 16/02/07 (annex 8 bis). 
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Gemma Sesé informa de: 
 

• Setmana de la Ciència. 
           Gemma Sesé agraeix la participació de tothom. 

• 2007: Any de la Ciència. 
• Fòrum TI.  
• Fiberparty. 
• Festa FIB. 

 
La Degana informa dels actes previstos en la celebració del 30è Aniversari de la FIB. 
Es reparteix l’annex 10. 
La Degana agraeix la participació de tothom i sobretot la feina de les persones 
organitzadores. 
 
La Degana informa de l’adquisició d’equips d’aire condicionat i de l’adquisició  
d’impressora d’alta capacitat. 
 
Tomàs Aluja informa de la relació amb empreses, de millores informàtiques, de les 
Aules d’Empresa i del Projecte Màster (aquí es genera un cert debat). 
 
La Degana informa de la carta de Serveis PDI. 
 
L’Informe s’acabarà després del punt 7. 
 
7.- Informe acadèmic del Quadrimestre de tardor. 
 
Jordi Tubella informa de resultats acadèmics de Fase Selectiva. 
 
Rafel Cases demana que el full que conté el resultat de totes les assignatures es faci 
arribar, cada quadrimestre, a tots els membres de la Comissió Permanent. 
 
Jordi Tubella constata la baixada general de rendiment, sobretot en P1, Lògica i 
Àlgebra. 
 
Jordi Tubella explica les reunions mantingudes; assegura que aquest quadrimestre se 
seguirà treballant. 
 
S’obre un torn de paraules. 
 
Intervenen: 
 
Fermín Sánchez (diu que cal detectar el problema en les assignatures que tenen un tant 
per cent d’aprovats molt baix). 
 
Josep Lluís Larriba (remarca les jornades del DAC). 
 
 



 6 

 
Antonio Cañabate (diu que cal analitzar si és un problema FIB o més general de la 
UPC). 
 
Rafel Cases (es queixa que el tema de la Fase Selectiva no hagi estat objecte d’una 
discussió expressa per part de la Comissió Permanent tal i com ell havia sol·licitat a la 
Degana). 
 
Marta Pérez (explica com hi ha falta d’interès per part de l’estudiantat, i que si de cas 
caldrà una nova figura de professors de suport perquè de miracles no se’n poden fer). 
 
Jordi Tubella i la Degana han anat matisant i complementant  les intervencions. 
 
Es genera un cert debat general. 
 
La Degana afirma que el nivell està, sobretot, en el que els estudiants han après durant 
tota la carrera. 
 
Jorge Olmeda assegura que no es pot baixar el nivell; pensa que les problemàtiques 
d’Àlgebra i de P1 són diferents; pensa que no s’han tingut en compte els comentaris 
dels estudiants (bàsicament a P1; assegura que a matemàtiques són més receptius). 
 
La Degana afirma que en el cas de P1, el seguiment i la preocupació, tant des de la 
Facultat com des del professorat, han estat exemplars; els estudiants poden dissentir, 
però el treball fet pel professorat ha estat exemplar. 
 
La Degana afirma que ningú no ha dit res de baixar nivells; fins a quin punt, es 
pregunta, tenim la potestat d’intervenir en el sentit de donar suport a un canvi 
d’orientació. 
 
Fernando Orejas parla del menyspreu del talent intel·lectual; és objectiu, assegura, que 
entra gent desmotivada i sense la suficient capacitat intel·lectual; els resultats que 
surten, no són rars, creu. Recorda l’origen de la Fase Selectiva, el motiu de la seva 
existència: seleccionar els seus (de la UPC) estudiants. Potser, diu, la Fase Selectiva 
està fent el seu paper. 
 
La Degana diu que no està segura que s’estigui fent  bé amb la gent que, sensatament, 
s’espera que aprovi; potser falla alguna cosa, assegura; pensa que quan en una 
assignatura, la gent entre 8 i 10 de nota d’entrada, molt majoritàriament, suspèn, alguna 
cosa falla. Creu que hem de mirar de posar tots els mitjans que calgui per a tirar 
endavant amb als estudiants que sensatament poden seguir. Pensa que també és un tema 
de supervivència. Demana la comprensió de tothom. 
 
Àlvar Vinacua afirma que cal tenir presents els paràmetres fora de la Fase Selectiva; 
part del problema, assegura, és la feina personal que els estudiants dediquen a la carrera; 
planteja el problema de solucionar-ho tot a cost zero; creu que el missatge que rep un 
professor és el de pujar notes; és obvi que el nivell ha baixat, afirma; si no treballant 
s’aprova, malament, assegura també; qui aprova o suspèn, són els estudiants: el 
professor només avalua, afirma. 
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Marc Buigues comenta aspectes de P1, on, diu, s’ha fet un esforç; s’ha d’afinar però, 
diu, s’ha fet bé; li preocupa més el cas de Lògica (sembla que a l’examen final hi ha 
hagut una desproporció, assegura); en definitiva: veu que en algunes assignatures es fa 
un esforç però que en d’altres, no com a Lògica, per exemple. 
 
La Degana diu que el cas de Lògica requereix prudència. 
 
Erik Cobo comenta alguns aspectes estadístics; concretament, les correlacions entre 
diverses variables; demana modèstia: és difícil de comparar amb el passat, assegura; 
parla de la motivació dels estudiants; se sent orgullós de com estem portant, des de la 
Comissió Permanent, tot aquest afer. 
 
Tomàs Aluja felicita el professorat de P1; és ara que es pot valorar el llindar del nivell, 
assegura; diu que el problema és molt important, el tema, molt general, i que tot plegat 
es mereix una feina extra; s’ofereix per tal de treballar cap a reconduir la situació. 
 
Rafel Cases constata que en els aprovats d’Àlgebra i de P1 no hi ha  gran intersecció, al 
contrari: hi ha força disjunció, gairebé independència, assegura; pensa que potser 
l’estudiant divideix el treball; comenta que penosament hi ha estudiants que tenen P1 
convalidada i que no hauria de ser així, tot manifestant la seva preocupació. 
 
Ricard Gavaldà creu que cal posar-s’hi seriosament; creu que la cosa va per llarg; parla 
de la relació de P1 amb assignatures posteriors; caldrà reflexionar uns quants anys, 
assegura; hem d’anar  a buscar la complicitat en instàncies superiors, assegura també. 
 
La Degana creu que cal buscar la complicitat a dalt i a baix; que cal reflexionar però 
també que cal el suport dels departaments; és un tema malgirbat, d’entrada: mai no 
s’acontenta tothom, afirma. 
 
Acabat el debat, seguim  el punt de l’Informe de l’Equip. 
 
Jordi Garcia informa de: 
 

• Diversos aspectes del final de curs. 
• Les avaluacions curriculars. 
• Aspectes relacionats amb el document Propuesta de Directrices para la 

elaboración de títulos universitarios de Grado y Máster. 
• Una incidència: lliurar un examen en nom d’un altre estudiant (s’ha obert 

expedient). 
            La Degana afirma que la Normativa al respecte és inadequada.  
            La Degana afirma que voldria desenvolupar un codi ètic per a tot el personal 

vinculat a la FIB: estudiants, professors i PAS. 
            La Comissió Permanent dóna el seu suport en aquest sentit. 
            Es genera un cert debat al respecte (bàsicament sobre la necessitat de deixar 
            clares les sancions possibles). 
            Rafael Cases explica les raons per les quals va demanar d’obrir expedient en 
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            aquell lliurament fraudulent. 
 
 
 
Gemma Sesé informa de: 
 

• Estudiants estrangers al Màster TI. 
• Assignatures del Màster TI. 
• Docència en anglès. 
• Curs d’anglès acadèmic. 
• Assignatura en el Màster TI dissenyada per la Biblioteca. 

 
La Degana agraeix la col·laboració dels departaments en la implantació del Màster TI. 
 
8.- Aprovació, si escau, de proposta de col·laboració per a la gestió integrada dels 
Màsters de l’àmbit de les TI. 
 
La Degana comenta el document Proposta de col·laboració per a la gestió integrada 
dels Màsters en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació (annex 11), enviat amb 
anterioritat electrònicament.  
 
La Degana incorpora el canvi a l’apartat 5 (gestió d’expedients): 
Canviar programes de mobilitat per certificació de mobilitat. 
 
S’aprova per consens. 
 
9.- Torn obert de paraules. 
 
Fermín Sánchez comenta algun problema en l’actualització dels ECTS. 
 
Àlvar Vinacua comenta un mail de la UNAID sobre un tall de llum que va  afectar 
molt. 
La Degana afirma que hi havia una complicació addicional. 
Víctor Huerta  explica els fets i la valoració profunda d’efectes i  procediments seguits; 
també que l’avís de tall de llum va arribar força tard. 
Àlvar Vinacua creu que es podria haver minimitzat l’efecte. 
Víctor Huerta  creu que és veritat que la Universitat hauria de garantir el servei; afirma 
que el cost d’un servei 24x7 és molt alt. 
Àlvar Vinacua manifesta que no ha quedat del tot satisfet amb l’explicació. 
La Degana es pregunta si algun altre laboratori de la UPC dóna millor servei que 
l’LCFIB. 
  
Enrique Herrada demana que arribin els resultats acadèmics a tot el professorat; diu 
que seria bo de mirar també les assignatures que aproven molt (potser n’aprendríem, 
assegura). 
 
 
 
 
S’aixeca la sessió a les   15:00 hores. 
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Annexos: 
 

1. Calendari Eleccions Degà/Degana 2007. 
2. Convocatòria Junta de Facultat. 
3. Paperetes de votació d’estudiants CAA. 
3b. Candidatura Estudiants CAA. 
4. Comissions. 
5. Altes i baixes. 
6. Mètodes d’Avaluació d’Àlgebra i P1. 
7. Proposta de Mètode d’Avaluació d’IC. 
8. Calendari. 
8 bis. Calendari definitiu. 
9. Tancament Provisional Exercici Econòmic 2006. 
10. Calendari d’Activitats previstes 30è Aniversari FIB. 
11. Proposta de col·laboració per a la gestió integrada dels Màsters en l’àmbit de les 

Tecnologies de la Informació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


