
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normativa de la Comissió 
Acadèmia del grau en Intel·ligència 
Artificial 

 
 

 

Acord CP.FIB/2021/02/07, de 12 de febrer de 2021, de la 
Comissió Permanent de la FIB, pel qual s'aprova la creació de 
la Comissió Acadèmia del grau en Intel·ligència Artificial 
(CAGIA) i la normativa de la CAGIA 

 

Equip deganal de la Facultat d’Informàtica de Barcelona 
 



Comissió Acadèmica del grau en Intel·ligència 
Artificial (CAGIA) 
 
 
Aquesta comissió actua en l’àmbit de l’organització, el seguiment, 
l’assessorament, la coordinació i l’avaluació del grau en Intel·ligència Artificial 
(en endavant, GIA). 
 
Aquesta comissió fa saber a la Comissió Permanent les qüestions relatives a la 
qualitat de l’ensenyament del grau en Intel·ligència Artificial sobre les quals la 
Comissió Permanent ha de prendre mesures. 
 
Els mètodes d’avaluació són tractats i debatuts per aquesta comissió i el debat 
és traslladat a la Comissió Permanent en el cas que la mateixa comissió ho 
consideri oportú.  
 
Aquesta comissió fa saber a la Comissió d’Avaluació Acadèmica les qüestions 
relatives a la qualitat de l’activitat docent dels departaments. 
 
 
Composició d’aquesta comissió: 
 

1. El degà o degana, que la presideix. 
2. El coordinador o coordinadora de la titulació amb funcions de cap 

d’estudis del GIA. 
3. El cap o la cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de la FIB, 

o la persona que n’exerceix  les funcions, o per delegació el tècnic o 
tècnica responsable de la gestió dels estudis de grau o la persona que 
n’exerceix  les funcions. 

4. El tècnic o tècnica responsable de la planificació acadèmica o la persona 
que n’exerceix  les funcions, amb veu i sense vot, i que actua com a 
secretari o secretària. 

5. Els representants davant del degà o degana dels departaments amb 
docència significativa a la FIB o les persones en qui deleguin, cas en el 
qual són nomenades pel degà o degana. 

6. Dos representants de l’estudiantat, matriculats en el GIA i membres de la 
Junta de Facultat, nomenats pel degà o degana a proposta del delegat o 
delegada d’estudiants del centre. El mandat d’aquests representants és 
d’un any.  
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