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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 24/02/2021: 
 
 

- La Comissió Permanent aprova, per consens, l’acta de la sessió celebrada el 
12/02/2021. 
 

- El degà presenta la proposta de nomenament del coordinador del màster en 
Ciència de Dades, que, com indica la Normativa de la Comissió Acadèmia del 
màster universitari en Ciència de Dades (CAMDS), ha de ser aprovat per la 
Comissió Permanent. La votació per obtenir aquesta aprovació es realitzarà 
properament. 
 

- En afers de tràmit el degà presenta les altes i baixes del professorat a l’aplicació 
PRISMA des de l’última Comissió Permanent ordinària.  

 
- En afers de tràmit el degà informa de la composició de la CAGIA i la CAMDS.  

 
- En afers de tràmit el degà informa de la substitució del representant del 

departament d’ESSI davant del degà, i de la vacant que genera aquest canvi a la 
Junta de Facultat, sector PDI-A modalitat centre.  
 

- En afers de tràmit el degà informa del canvi de representants dels departaments 
de Matemàtiques i d’Organització d’Empreses a la CACFinal. 
 

- La Comissió Permanent és atesa de cara a la proposta del nomenament del 
professor Ramon Sangüesa Sole com a vicedegà de Qualitat. 
 

- La Comissió Permanent aprova, per consens, la Normativa de pràctiques 
acadèmiques externes de les titulacions: grau en Enginyeria Informàtica, grau en 
Intel·ligència Artificial, màster en Intel·ligència Artificial, màster en Enginyeria 
Informàtica,  màster en Innovació i Recerca en Informàtica i màster en Ciència 
de Dades. 
 

- La Comissió Permanent aprova, per consens, l’Informe d’acreditació de les 
titulacions: grau en Enginyeria Informàtica, màster en Enginyeria Informàtica, 
màster en Innovació i Recerca en Informàtica, i màster en Intel·ligència Artificial. 

https://www.fib.upc.edu/sites/fib/files/documents/actes/acord_cp.fib_2021_02_08-normativa_camds.pdf
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