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Llistat provisional (atès que l’acta d’aquesta reunió s’aprovarà a 
la reunió ordinària següent) d’acords, eleccions, peticions, 
assentiments, manifestacions de la Comissió Permanent reunida 
el dia 1/07/2022: 
 

 
- La Comissió Permanent aprova l’acta de la sessió celebrada el 4 de maig de 2022. 

 
- En afers de tràmit, el degà presenta les altes i baixes de professorat a l’aplicació 

PRISMA des de l’última sessió ordinària de la Comissió Permanent. 
 

- En afers de tràmits, el degà presenta les bonificacions a l’estudiantat dels graus i 
màsters gestionats per la FIB que afecten el seu ordre de matrícula. 
 

- En afers de tràmits, el degà notifica que s’han proveït les vacants de l’estudiantat a 
la CACFI i a la CACOCFFI, i que ha hagut un canvi de membre a la CAGEI. 
 

- La Comissió Permanent emet un informe de valoració de l’activitat docent duta a 
terme per una professora vinculada a la FIB durant el període de contractació com a 
professorat lector, als efectes que pugui ser IP de projectes competitius. 
 

- La Comissió Permanent aprova el calendari acadèmic per al curs 2022-2023 del 
màster universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i 
Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes. 
 

- La Comissió Permanent aprova els criteris per establir l’ordre de matrícula dels 
estudis gestionats per la FIB. 
 

- La Comissió Permanent aprova la Normativa acadèmica del grau en Enginyeria 
Informàtica. 
 

- La Comissió Permanent aprova la modificació de la Normativa de pràctiques 
acadèmiques externes de les titulacions: grau en Enginyeria Informàtica, grau en 
Intel·ligència Artificial, màster en Enginyeria Informàtica, màster en Innovació i 
Recerca en Informàtica, màster en Intel·ligència Artificial, i màster en Ciència de 
Dades, aprovada en Comissió Permanent el dia 24 de febrer de 2021 
(CP.FIB/2021/03/02) i la seva modificació el dia 5 de maig de 2021 
(CP.FIB/2021/05/15). 
 

- La Comissió Permanent crea de la Comissió d’Avaluació Curricular del grau en 
Intel·ligència Artificial (CACGIA) i aprova la normativa d’aquesta. 
 

 
 

https://www.fib.upc.edu/ca/la-fib/la-facultat/govern/cacfi
https://www.fib.upc.edu/ca/la-fib/la-facultat/govern/cacocffi
https://www.fib.upc.edu/ca/la-fib/la-facultat/govern/cagei
https://www.fib.upc.edu/sites/fib/files/calendari-academic-curs-2022-2023-mfps.pdf
https://www.fib.upc.edu/sites/fib/files/documents/estudis/normativa-criteris-ordre-matricula-fib.pdf
https://www.fib.upc.edu/sites/fib/files/documents/estudis/normativa-criteris-ordre-matricula-fib.pdf
https://www.fib.upc.edu/sites/fib/files/documents/estudis/normativa-academica-gei.pdf
https://www.fib.upc.edu/sites/fib/files/documents/estudis/normativa-academica-gei.pdf
https://www.fib.upc.edu/sites/fib/files/documents/estudis/normativa-practiques-academiques-externes.pdf
https://www.fib.upc.edu/sites/fib/files/documents/estudis/normativa-practiques-academiques-externes.pdf
https://www.fib.upc.edu/sites/fib/files/documents/fib/creacio-i-normativa-cacgia.pdf
https://www.fib.upc.edu/sites/fib/files/documents/fib/creacio-i-normativa-cacgia.pdf
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- Aprovació de propostes de convenis de doble titulació internacional amb les 
universitats següents:  
 Université Clermont Aubergne (UCA),  
 Politecnico di Milano,  
 Friedrich-Alexander University Erlangen-Nürnberg,   
 Sorbonne Université, 
 Université du Luxembourg, Esch-sur-Alzette. 

 
- La Comissió Permanent ratifica dels acords presos per: 

 la Comissió d’Avaluació Acadèmica, reunida el 16 de maig de 2022, 
 la Comissió Acadèmica del GIA, reunida el 17 de maig de 2022. 


