
 

 
 

 
 

 
 
Llistat provisional (atès que l’Acta d’aquesta reunió 
s’aprovarà a la següent reunió ordinària) d’acords, 
eleccions, peticions, assentiments, manifestacions de la 
Comissió Permanent del dia 22/05/2019: 
 

 
 

- S’aprova per consens l’acta de la sessió celebrada el 27/03/2019 amb 
unes modificacions tècniques i de contingut. 

 
- En afers de tràmit el degà dona la relació dels canvis de representants 

de l’estudiantat de les comissions CAGEI, CACFI i CACOCFFI. 
 

- S’aprova per consens la proposta del calendari acadèmic 2019/2020 
dels graus GEI i GCED amb el condicionant de resoldre la 
problemàtica d’organització d’exàmens de certes assignatures de 
l’Especialitat de Computació del GEI.  
 

- S’aprova per consens la proposta del calendari acadèmic 2019/2020 
dels màsters MAI, MEI, i MIRI. 
 

- S’aprova per consens la proposta del calendari acadèmic 2019/2020 
del màster MSEC. 
 

- S’aproven per consens els canvis següents en les relacions de 
dependència entre assignatures del Grau en Enginyeria Informàtica: 
a. Modificacions de requisits d’assignatures obligatòries comunes: 

1) Eliminar el prerequisit d’EDA cap a PAR. 
2) Eliminar el prerequisit de SO cap a PAR. 

b. Modificacions de requisits d’assignatures de l’especialitat 
Enginyeria de Computadors: 
3) Eliminar el prerequisit de DSBM cap a STR. 
4) Incloure un prerequisit de CI cap a STR. 
5) Incloure una incompatibilitat de matrícula de SOA cap a SO2. 

c. Modificacions de requisits d’assignatures de l’especialitat 
Tecnologies de la Informació: 
6) Incloure una incompatibilitat de matrícula de SO2 cap a SOA. 

  



 

 
 

 
 

 
d. Modificacions de requisits d’assignatures de l’especialitat 

Enginyeria del Software: 
7) Incloure un precorequisit de PAR cap a SOAD. 
14) Incloure una incompatibilitat de matrícula de SIO cap a CSI. 

 
e. Modificacions de requisits d’assignatures de l’especialitat 

Sistemes d’Informació: 
8) Eliminar el prerequisit de SIO cap a NE. 
9) Incloure un prerequisit d’EEE cap a NE. 
10) Incloure un prerequisit de BD cap a NE. 
11) Incloure un prerequisit de SIO cap a PSI. 
12) Incloure un corequisit de SIO cap a EDO, i mantenir el 

corequisit de NE cap a EDO. 
13) Eliminar els prerequisits de BD i EEE cap a ADEI. 
15) Incloure una incompatibilitat de matrícula de CSI cap a SIO. 
 

- La Comissió Permanent assenteix, amb una excepció, a donar suport 
a la modificació de la “Proposta de modificació del Reglament de la 
FIB”, aprovada per la Junta de Facultat del 8 de maig de 2019, en 
relació al cens del personal d’administració i serveis i consistent a 
canviar la frase: 
d’acord amb el que estableix el Reglament Electoral de la UPC 
per la frase 
quan aquest personal presta servei a la Facultat  
als articles 12 i 18 de la “Proposta de modificació del Reglament de la 
FIB”. 
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